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Както подсказва заглавието на това ръководство, то е наръч

ник за изучаване на Писанията. То съдържа няколко разде

ла, които )Щ увеЛИ'Iат разбирането ви на това, което четете. 

O Въведение 
А lIo)\ обясненията към главите, които са отпе'Iaтани 

върху рисунки на метални плочи, има въведения 

към главите на Писанията, които са ви възложени за прочит. 

Този раздел съдържа следната информация: 

• Историческите обстоятелства 

• Обяснение каква е връзката на тази част от Писания с 

главите преди или след нея 

• Въпроси и идеи за размисъл преди или по време на 

'IeTeHeTo, които ще ви помогнат )\а се съсре)\ОТО'Iите 

на)\ посланието на 'IacTTa ® Разбиране на Писанията 
Б Раз)\елът "Разбиране на lIисанията" пре)\оставя 

помощ за ТРУ)\НИ )\уми и фрази и коментар, 

който )\а ви помогне )\а схванете и)\еите и концепциите 

в Писанията. Коментарът често включва заявления от 

Висщите ръководители на Църквата. 

® Изучаване на Светите писания 
В Разделът "Изуча�ане на Светите писания" съдър

жа въпроси и )\еиности, които )\а ви помогнат )\а 

откриете, обмисляте и прилагате евангелските принципи, 

съ)\ържащи се в lIисанията. В ръково)\ството няма място за 

записки, тъй че ще трябва да си ги водите в тетрадка или на 

своя хартия. 
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Следните стъпки ще ви помагат, докато изучавате 

Писанията: 

• ЗаПО'Iнете с молитва. 

• Прочетете въведението на главата, която ще изучавате, 

и обмислете други похвати за изучаване към "Преди 

четене" (вж. стр. 2-3). 

• lIpo'IeTeTe възложената глава, като се обръщате към 

съответната част "Разбиране на lIисанията" за помощ. 

Използвайте похватиге за изучаване "lIo време на 'IeTe

не" виж стр. 3-4). Записвайте си бележки и въпроси в 

тетрадката. Записвайте също чувствата и впечатленията, 

които са важни за вас. 

• Изпълнете )\ейностите от частта "ИЗУ'Iaване на 1 Iисанията" 

за главата, която ИЗУ'Iавате. lIонякога ще ви се налага )\а 

избирате кои )\ейности )\а изпълните. Ако искате )\а научи

те пове'Iе, изпълнявайте всички )\еЙности. 

Проrрама за домашно изучаване на 
Семинара 
Ако сте в програмата за )\омашно ИЗУ'Iaване на Семинара, 

графикът за четене на стр. 6 ви показва какво сле)\ва )\а 

четете всяка седмица от Семинара. Помнете, че Семинарът 

е всекидневна религиозна образователна програма, че чете

нето с молитва на вашите Писания трябва да бъде всеки

)\невна практика и 'Ie може )\а се наложи )\а работите по 

за)\а'Iите си в Семинара всеки У'Iебен )\ен, макар и )\а не го 

посещавате всеки )\ен. Ако имате повече или по-малко от 

36 седмици в годината на своя Семинар, учителят ви ще ви 

каже кои глави следва да четете всяка седмица и кои задачи 

да изпълните. Четенето на Писанията и използването на 

това ръково)\ство сле)\ва )\а заема 30 )\0 40 минути всеки 

учебен )\ен, в който не посещавате Семинара. 

Всяка седмица следва да давате на учителя си страниците от 

тетрадката си, съдържащи вашите мисли относно Писанията 

и У'Iебните )\ейности от ръково)\ството, които сте изпълнили 

тази се)\мица. У'Iителят ви ще ги чете, ще им отговаря и ще 

ви връща тетра)\ката. Може )\а пре)\почетете )\а имате )\ве 

тетрадки и да ги ползвате през седмица. Можете също да 

пишете в папка с вадещи се листове и всяка седмица да 

предавате страниците, по които сте работили през нея. 

Щом У'IИтелят ви върне страниците, върнете ги обратно 

в тетрмката. 

Дневна проrрама на Семинара 
Ако сте в )\невната програма на Семинара, ще ползвате това 

ръково)\ство по указанията на учителя ви. 



Това ръководство е изготвено да ви помага да четете, изуча

вате и разбирате Писанията. Тъй като ще прекарате повече 

от У'Iебното време в изучаване и размисъл на!\ IIисанията, 

тази 'IЗст е включена !\а ви помогне то !\а е по-ефикасно. 

Старейшина Хауърд У. Хънтър, тогава член на Кворума на 

дванадесетте апостоли, дава на членовете на Църквата ценен 

съвет по ИЗУ'Iaването на lIисанията, обобщен по-!\олу. Ако 

желаете, можете !\а запишете и!\еите му на KapToH'Ie и !\а го 

сложите на място, откъ!\ето !\а го гле!\ате, !\окато У'Iите. 

• Четете внимателно, за да разберете Писанията. 

• Учете всеки ден. 

• Опре!\елете всеки !\ен постоянно време, в което ще учите. 

• Учете на място, къ!\ето можете !\а се съсре!\оточите без 

разсейване и прекъсвания. 

• За предпочитане учете за период от време, вместо да 

изчетете даден брой глави или страници. 

• Направете план за учене. (Вж. доклад на конференцията, 

октомври 1979 г., стр. 91-93; или Ensign, ноември 1979 г., 

стр. 64-65.) 

lIолзването на помощните учебни похвати в из!\анията на 

Писанията за светии от последните дни, заедно с добри 

похвати за изучаване, ще ви е от полза в изучаването. 

Помощни учебни похвати в изданията 
на Писанията на светиите от послед
ните дни 

Взаимни отпратки 
Взаимната отпратка е отпратка в lIисанията, която ви во!\и 

!\о !\опълнителна информация и вникване във това, което 

ИЗУ'Iaвате. 

Отпратки на Р'Ьководство к'Ьм Писанията 
Ръково!\ство към lIисанията (PlI) съ!\ържа азБУ'Iен списък от 

стотици теми с отпратки към IIисанията във всичките четири 

стандартни произведения на Църквата. То предоставя дефи

ниции и обяснения за много библейски имена и теми. 

ПревоД'ЬТ на Джозеф Смит на Библията 
Господ заповядал на Пророка Джозеф Смит да изучи 

Библията и да търси откровение да получи по-пълен и 

верен библейски превод (вж. У. и З. 37:1; 45:60; 73:3-4). Затова 

пророкът Джозеф Смит възстановява много важни истини 

и прави много зна'IИМИ промени в библейските пасажи, 

които вероятно били зле преве!\ени, неясни или непълни 

(вж. Символа на вярата 1:8). Версията с промените чрез 

вдъхновение се нарича "Преводът на Джозеф Смит". Тя 

съкратено се означава като "П.Дж.С" Някои от промените в 

lIpeBO!\a на Джозеф Смит се намират в Изва!\ки от lIpeBO!\a 

на Библията, направен от Джозеф Смит, в Ръково!\ство към 

1 Iисанията. 
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Библейски карти и фотоrрафии 
Библейските карти и фотографии, намиращи се в 

Ръково!\ството към lIисанията, помагат за намиране 

на места, споменати в lIисанията. 

Хронолоrия на ц'Ьрковната история, карти и 
фотоrрафии 

Обяснения к'Ьм rлави и раздели и обобщения на 
стиховете 
Обясненията към глави и раздели и обобщенията на стихо

вете обясняват или дават важна информация за средата, 

която !\а ви помага !\а разбирате това, което 'IeTeTe. 

Например, каква помощна информация получавате, като 

'IeTeTe обясненията към раз!\ела на Учение и Завети 897 

Да имате помощните учебни похвати от изданията на 

Писанията светиите от последните дни е като да имате на 

разположение малка колекция от справочни книги - ВСИ'I

ко на е!\но място! 

Учебни умения 
Нефи казва, 'Ie ние трябва !\а се "угощаваме със словата на 

Христос" (2 Нефи 32:3), а Исус заповядва на нефитите "да 

изучавате (Писанията) усърдно" (3 Нефи 23:1). Това изучава

не включва повече от обикновен бърз прочит на Писанията. 

Сле!\ните и!\еи и умения ще ви помагат !\а наУ'IЗвате повече, 

!\окато учите. Те са раз!\елени в три разли'IНИ категории: 

пре!\и, по време на и сле!\ четене. 

Преди четене 
Молитва 

lIисанията са написани 

'Iрез в!\ъхновение. Затова 

те се разбират най-добре, 

когато имаме спътничест

вото на Духа. В Стария 

завет HaY'IaBaMe за свеще

ника Ез!\ра, който "бе 

утвър!\ил сърцето си !\а 

изучава Господния закон" 

(Ездра 7:10). Подгответе 

сърцата си да четете 

lIисанията, като се молите всеки път, когато четете. 

Намерете информация за средата 

Разбирането на ИСТОРИ'Iеската сре!\а на lIисанията ще ви 

помогне да постигнете по-голямо прозрение, докато четете. 

Ръководството към Писанията предоставя информация за 

историческата среда и кратък преглед на съдържанието на 

всяка книга и на основните теми. Обясненията към раз!\ели

те в У'Iение и Завети !\ават кратко обяснение на историчес

ката сре!\а на откровенията. Азбучният показалец на гърба 

на тройната комбинация също дава полезна информация. 

Ако имате време можете да се обърнете също и към други 



книги и РЪКОВО,J(ства, ИЗ,J(а

,J(ени от Църквата, СЪ,J(ЪР

жащи информация за сре

дата по четеното от вас 

Писание. 

Задаване на въпроси 

lIре,J(И четене е полезно 

,J(a си за,J(а,J(ете въпроси 

като "Кой е написал тези 

стихове?" "За кого?" 

"Защо това учение е вклю

чено в lIисанията?" "Какво искам ,J(a знам или науча, ,J(oKaTo 

чета ,J(Hec?" и "Какво би желал ,J(a нау'ш от тези lIисания 

ГОСПО,J(?" Докато 'IeTeTe lIисанията, търсете отговори на 

въпросите си. lIoMHeTe, 'Ie можете ,J(a ползвате и помощните 

учебни похвати на Ръководство към Писанията или да тър

сите отговори в ръководствата и изданията на Църквата. 

Четете обясненията къ-м главите и обобщенията на 
стиховете 

По време на четене 

Обясненията към главите и 

обобщенията на стиховете 

са прости резюмета на 

основните идеи в дадена 

глава или раздел. Четенето 

на обяснението към ,J(a,J(eHa 

глава пре,J(И,J(а я заПО'Iнете 

не само е полезен У'Iебен 

навик, но и ще ви помогне 

да задавате въпроси и да 

търсите отговори, докато 

'IeTeTe. 

Не се страхувайте да прекъсвате 

Повечето буци самородно злато не са намирани на повъх

ността - трябва ,J(a копаете за тях. Изучаването на lIисанията 

ще БЪ,J(е много по-стойностно, ако забавите xo,J( или спрете и 

извършите някоя от сле,J(ните ,J(еЙности. 

Търсете значението на ду-ми, които не разбирате 

Ползвайте речник. Понякога 

търсенето на ,J(YMa, която мис

лите, 'Ie вече знаете, може ,J(a 

ви ,J(a,J(e ,J(опълнително про

зрение. Разделите "Разбиране 

на Писанията" на това ръко

водство ще ви помогнат да 

разберете много ТРУ,J(НИ ,J(уми 

И изрази. 

Знайте, че понякога ГОСПО,J( 

е вдъхновявал пророците 

Си ,J(a ВКЛЮ'IВат в писанията 

си обяснения, които ни пома

гат ,J(a знаем смисъла на 

,J(умите и фразите. Например, 

прочетете Мосия 3:19 и наме

рете какво цар Вениамин е 

казал, че означава да станем като деца. 
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Ползвайте nо-мощните учебни похвати в Ръководство 
къ-м Писанията 

Ползвайте помощните учебни похвати в Ръководство към 

Писанията на стр. 2. 

Оприличавайте Писанията 

lIоставянето на вашето име в ,J(a,J(eH стих помага ,J(a направи

те изучаването на lIисанията по-лично. Например каква е 

разликата, ако употребите вашето собствено име на мястото 

на "човека" в Моисей 1:39? 

Представяйте си -мислено 

Нарисувайте в ума си какво се случ

ва. Когато например 'IeTeTe Битие 

37, си представете как бихте се 

чувствали, ако сте най-малкия брат 

в семейството и всички по-големи 

ваши братя ви мразят или ревнуват. 

lIонякога lIисанията ни казват ,J(a 

си представяме нещата мислено. 

Прочетете Алма 5:15-18, спрете и 

постъпете както предлага Алма. Отделете време да опише

те какво чувствате, ,J(oKaTo си пре,J(ставяте тези стихове. 

Търсете свързващи частици 

Свързващите частици включват и, но, защото, следователно и 

въпреки това. Като четете тези думи, отбелязвайте как те ви 

помагат да разбирате две и повече идеи. Понякога те показ

ват как ,J(Be или повече неща са ПО,J(обни или различни. 

Например ако помислите какво значи ,J(yмaTa поради в Мосия 

26:2-3, можете да научите една важна истина за изучаването 

на Писанията. 

2 Те не Iщрваха IJ каз�ното 
OТJНJClH) Н'I,ЗКр�tението на 

мъртвите, И·ИТО ПЪК пярuax.а 
11 IIрншсt"I'ОИ "1'0 на ХРИt"П\. 

3 И еега. noptl,lll1 ТЩШОТО 
�t!ш!р.и1:i' Те H� мUж.t:'X1I да �pa'3� 
берат СЛОJЮто Божие; 11 С'�РЩ\" 
1'3 11М UЯ а закоравеJll1. 

Поради обозначава причинно

сле,J(ствена връзка меж,J(У неве

рието на хората и неспособ

ността им да разбират 

Писанията и словата на 

пророците. 

Прочетете Учение и Завети 45:30-32 и отбележете как дума

та но сочи контраст между състоянието на нечестивите и 

праведните в последните дни. 

ЗО И n Ьнопа пОколен)·,е 'ц.е 
Пl.дат ИЗllълнени времената 
на еЭ"ЧНI1tlите. 

31 И ще има 'JQвеци от онова 
nOKOJleHlJe, които /1яма да са 
nОЧИRали, npe1\11 Дд 13111\1IТ 
преЛИ'вашаТiI "1iill1al"r, з!\що' 
то O'l)'CТO, ИТ(!Jlна болест ше 

покр"е земята. 
32 Но У'lенищпе МI! ще ·�a· 

станат ва Сl!ети места Н H� 
ще б·t,J�а'r помръд.Ш1'�'j а сред 
Нt:4еt"ГИUН·I·е. 40Uel\11'/'e J.L\I:! II�
ЛI'lrат гласоtlете СИ. ще 6про_ 
клиноТ Боrа 1·1 щЕ1 ум:ир,,·r. 

Търсете -модели 

Изтъкването на ,J(YMaTa но 

може да ни даде увереност, 

че праведните ще бъдат 

пощадени от някои нещастия 

пре,J(И Второто пришествие. 

В 2 Нефи 31:2 Нефи казва, 'Ie иска ,J(а каже няколко ,J(УМИ за 

учението на Христа. След това в стих 21 той дава свидетел

ство, че току-що е обяснил учението на Христа. Знаейки, 

че между стихове 2 и 21 Нефи е преподавал учението на 



Христа, сле!\ва !\а се върнем и !\а вникнем още в !\умите 

на Нефи, за !\а схванем какво е учението на Христа. 

Друг подобен пример се намира в обясненията на пророка 

за причината и следствието, гледайки употребата на думите 

ако и тогава. В Левит 25 

Моисей пре!\сказва благо

словиите и проклятията, 

които ще постигнат 'Ie!\aTa 

на Израил. Вижте стихове 

3-4,18,23-24,27-28,и 40-42 

и отбележете, че Моисей 

използва мо!\ела ако-тогава, 

!\окато учи !\ецата на 

Израил какво ще се СЛУ'IИ, ако те се ПО!\'IИНЯТ или не на 

Господните заповеди. 

lIовтарянето на !\ума или и!\ея е !\руг пример, който сле!\ва 

!\а търсите. Например вижте колко пъти в 3 Нефи 11 се 

намира !\умата кръщение, кръстен, кръщавам. 

Търсете изреждания в Писанията 

Изрежданията ви помагат да разберете по-ясно какво учат 

Господ и пророците Му. Десетте заповеди са едно изреждане 

(вж. Изхо!\ 20). Блаженствата в 3 Нефи 12:3-1 1 също лесно 

могат ви!\ени като изреЖ)\ане. Намирането на по!\обни 

изброявания може !\а изисква малко повече усилие. 

Например от Учение и Завети 68:25-31 изредете казаното от 

Господ какво се изисква от родителите да научат децата си. 

Задаваите въпроси 

lIро!\ължавайте !\а за!\авате въпроси, споре!\ указанията в 

раз!\ела "lIре!\и четене". 

Докато четете, парафразирайте въпросите, които сте си 

задавали преди четенето или формулирайте съвсем нови. 

Търсенето на отговори на въпроси е е!\ин от най-важните 

начини !\а получим повече разбиране в своето изучаване 

на lIисанията. Е!\ин от най-важните въпроси е "Защо 

Господ е трябвало да вдъхнови пишещия да включи това 

в Писанията?" Търсете за очевидни указания, които поня

кога авторите оставят, когато казват нещо като "И тъй ние 

виж!\аме". 

Отговаряйте на въпросите от Писанията 

Често Господ пита и после отговаря на даден въпрос. Той 

пита учениците-нефити, "Прочее, какви човеци трябва да 

бъдете вие?" После отговаря, " ... тъкмо какъвто съм Аз" 

(3 Нефи 27:27). 

В !\руги случаи въпросите са за!\а!\ени, но не се !\ават отгово

ри - обикновено защото авторът мисли, че отговорът може 

да е ясен. Понякога обаче авторите не дават отговор, защото 

зададеният въпрос може да изисква известен размисъл и 

отговорът !\а не е незабавен. Например прочетете Алма 

5:14-33 и отговорете на въпросите в тези стихове, сякаш сте 

били там. 

Търсете примери и символични значения 

Пророците често ползват символи и метафори (примери), за 

!\а пре!\а!\ат по-силно своите послания. Например ПРИТ'Iите 

са начин за пре!\аване на е!\но послание просто и така, че 

то !\а има много по-!\ълбок смисъл. Разказът в е!\на притча 

прави преподавания урок по-запомнящ се и значим. 
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Сле!\ните пре!\ложения може !\а ви помогнат !\а разберете 

символите в lIисанията: 

1. Търсете тълкувания в Писанията. Например Лехий 

в 1 Нефи 8 има видение. По-късно Нефи има видение, 

в което виж!\а това, което ви!\ял баща му, зае!\но с 

тълкувание на символите в бащиното му ви!\ение 

(вж. 1 Нефи 11-14). lIонякога !\а!\ено тълкувание може 

!\а бъ!\е открито 'Iрез ползване на взаимни отправки в 

бележките под линия. 

2. Мислете за характеристиките на символа и какво може 

!\а ви наУ'IИ той. Алма ползва този похват, обяснявайки 

Лиахоната на сина си Еламан (вж. Алма 37:38-47). 

3. Вижте дали символът ви научава на нещо за Спасителя. 

Госпо!\ казва на А!\ам, че "ВСИ'IКИ неща ... !\ават сви!\е

телство за (Него)" (Моисей 6:63). Например как различн

ите елементи в разказа за Авраам, жертвал сина си Исаак, 

сви!\етелстват за жертвата на Исус Христос? (вж. Битие 

22:1-19; Яков 4:5). 

Водете записки 

Дръжте по!\ ръка хартия или 

тетра!\ка, за !\а записвате 

и!\еите, които искате !\а пом

ните, като изброявания, спе

циални прозрения, които 

получавате, или чувствата си 

за нещо, което четете. За да 

си спомните мислите или 

прозренията сле!\ващия път, 

когато 'IeTeTe, може също !\а 

запишете тези идеи и в поле

тата на вашите Писания. 

Мнозина обичат !\а отбеляз

ват в lIисанията си важни 

думи и фрази. Няма прави

лен и грешен начин как да се прави това. (Може изобщо да 

не искате да го правите). Някои хора ограждат номера на 

стиха или щриховат или по!\чертават важни !\уми и фрази, 

които !\ават специален смисъл на !\а!\ен стих. Друг на'IИН на 

отбелязване на lIисанията е записване в полето на препрат

ка към друго писание. Като направите това с няколко стиха, 

разглеждащи една и съща тема, получавате "верига" от сти

хове по конкретна тема, която може да намерите, обръщай

ки се към кой !\а е от стиховете от "веригата". Маркирането 

на стихове 'IecTo може !\а ви помогне !\а намирате по-бързо 

важни стихове. 

(nеА четене 

Размишляваите 

Да размишлявате зна'Iи !\а обмисляте за!\ълбочено неЩО,!\а 

за!\авате въпроси и !\а прецените какво знаете и какво сте 

научили. 1 Iонякога 1 Iисанията наричат това "съзерцание" 

(вж. Исус Навиев 1:8). В Писанията има няколко добри при

мера на важни откровения, дошли в резултат на размишле

ние, особено над писанията (вж. У. и З. 76:15-20; 138:1-1 1). 



Оприличавайте Писанията за вас 

Да оприличите Писанията 

за вас значи да ги сравнява

те със собствения ви 

живот. 3а )Щ ОПРИЛИ'Iите 

lIисанията за себе си, тряб

ва )1;3 за1(авате въпроси 

като "Какви евангелски 

принципи се учат в стихо

вете, които току-що проче

тох?" и "Как тези принци

пи се отнасят към моя 

живот?" Важна част от 

оприличаването на Писанията за вас е вслушването в подти

ците на Духа, за КОЙТО Господ е обещал, че "ще ви упътва на 

всяка истина" (Иоана 16:13). 

Например Нефи оприличава lIисанията за себе си и своето 

семейство, като прилага някои принципи, на които го нау

чил Исаия, към тяхното положение. Той учи братята си, че 

те, подобно на чедата на Израил, се отделили от Бог - Бог не 

се отделил от тях. Той също ги учи, че ако се покаят, Господ 

ще БЪ1(е милостив и ще ги прости (вж. 1 Нефи 19:24; 

21:14-16). Нефи казва, 'Ie като оприличат всички слова на 

Исаия за него и братята му, вярата им в Исус Христос като 

Изкупителя ще нарастне (вж. 1 Нефи 19:23). 

Преnрочитайте 

Не разбираме всичко 

в 1(а1(ен пасаж или стих, 

когато го четем за пръв 

път. Всъщност, за 1(а разбе

рем наистина Писанията, 

е нужен цял един живот. 

Често започваме да вижда

ме примери, 1(а си пре1(ста

вяме ПО-1(обре и 1(а разбира

ме ПО-1(ълбоко lIисанията 

след две или три прочита

ния. Като прочетете 

повторно, може да потър

сите нови У'Iения или 1(а 

за1(а1(ете различни въпроси. 

Ако се опитате 1(а преразка

жете разказ или един-два стиха със свои думи, може да 

ви помогне да откриете дали разбирате какво четете и да 

разберете Писанията по-добре. 
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Водете записки 

Някои хора си водят дневник, в който записват основната 

идея на прочетеното, какво чувстват, като го четат, или 

какво от прочетено мислят, че се отнася до техния живот. 

Ако използвате това РЪКОВО1(СТВО за 1(омашно ИЗУ'Iаване на 

Семинара, от вас се иска 1(а ВО1(ите тетра1(ка, за 1(а получите 

У1(остоверение за завършване. Тази тетра1(ка ще БЪ1(е като 

дневник за Писанията. 

Прилагайте наученото 

Добре е също да говорите 

с 1(ругите за това, което 

'IeTeTe. ВО1(енето на бележ

ки, които 1(а ви напомнят 

за какво искате да говори

те, и обсъждането на нау

ченото ще ви помогнат да 

разберете и ПО-1(обре 1(а 

помните ПРО'Iетеното. 

Истинската стойност на придобитото от Писанията знание 

И1(ва, когато живеете споре1( наученото. lIo-силно 1(оближа

ване 1(0 ГОСПО1( и усещане за покоя, който 1(ава Той, са само 

някои от благословиите, които И1(ват при онези, които живе

ят според Евангелието. Освен това Господ казва, че тези, 

които живеят според наученото, ще получават още, докато 

онези, които не го правят, ще загубят знанието, което имат 

(вж. Алма 12:9-11). 

"угощавайте се със словата на Христа; 

защото ето, словата на Христа ще ви кажат 

всичко това, която трябва 1(а правите" 

(2 Нефи 32:3). 
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Книrата на Мормон, още едно свиде
телство за Исус Христос 

Може да са ви питали или вероятно дори вие самите да сте 

се чудили "Какво е Книгата на Мормон?" Господ заявява, че 

Книгата на Мормон "съдържа летопис на един паднал народ 

и пълнотата на Евангелието на Исуса Христа" (У. и 3. 20:9). 

Той казва също, 'Ie Книгата на Мормон !\оказва, че Библията е 

истинна и че Бог призовава и в!\ъхновява пророци !\нес TO'IHO 

както Го е правил и в !\ревността (виж У. и 3. 20:10-12). 

През 1982 Г., с цел да изясни на света какво е Книгата на 

Мормон, старейщина Бой!\ К. lIакър, член на Кворума на 

!\вана!\есетте апостоли, обяви: "С е!\но скорощно рещение 

на Братята отсега нататък Книгата на Мормон ще носи 

заглавието "Книгата на Мормон" с подзаглавие "Още едно 

свидетелство за Исус Христос" (в доклад на конференцията, 

октомври 1982 Г., стр. 75; или Ensign, ноември 1982 Г., стр. 53). 

Основната за!\ача на Книгата на Мормон е, първо, "убеж!\а

ването на ю!\еин и езичник, че Исус е Христос, Вечният Бог, 

Който се показва на всички народи" (заглавната страница на 

Книгата на Мормон). Втората цел на Книгата на Мормон е 

да докаже на света, че Джозеф Смит е истински Божий про

рок и сле!\ователно Църквата е истинна и после!\ващите 

пророци говорят в името на Бог (вж. У. И 3. 8-12). Третата 

цел на Книгата на Мормон е !\а убе!\и и лю!\ете !\а !\ой!\ат 

при Бога на Авраам, Бога на Исаак, и Бога на Яков, и да 

бъдат спасени" (1 Нефи 6:4). 

Какво може да значи за мен изуча
ването на Книrата на Мормон? 

Някои хора се чудят защо се нуждаем от Книгата на 

Мормон в допълнение на Библията. Президент Езра Тафт 

Бенсън, тогава прези!\ент на Кворума на !\вана!\есетте апос

толи, У'IИ: 

"Книгата на Мормон, записът на Джозеф, потвърждава и 

пояснява Библията. Тя премахва препънките, тя възстано

вява много ясни и ценни неща. Сви!\етелстваме, 'Ie изпол

звани зае!\но, Библията и Книгата на Мормон разстройват 

фалщивите учения, смиряват раз!\орите и установяват мир. 

(Вж. 2 Нефи 3:12). 

Не е нужно да доказваме, че Книгата на Мормон е истинна. 

Самата Книга е такова !\оказателство. ВСИ'IКО, което трябва 

!\а правим, е !\а я четем и !\а го заявяваме! Не Книгата на 

Мормон е поставена на изпитание - хората от света, включи

телно членовете на Църквата, са изпитвани какво ще сторят 

с това второ свидетелство за Христос. 
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Свидетелствам, че Книгата на Мормон е Божие слово; 

и сле!\ователно Исус е Христос, Джозеф Смит е пророк, 

Църквата на Исус Христос на светиите от после!\ните !\ни 

е истинна, а нейните служители са упълномощени !\нес 

да извърщват обредите на спасението" (в доклад на конфе

ренцията, октомври 1984 Г., стр. 7; или Ensign, ноември 1984 

Г., стр.8). 

Книгата на Мормон наистина съ!\ържа "словата на Христа" 

(вж. 2 Нефи 33:10-11; Мороний 10:26-27). Като по'шете пъту

ването си в тази книга, търсете Спасителя и се угощавайте 

с Неговите слова. Ще Го намерите и ще бъдете добре нахра

нени. Молете се и размишлявайте. Ще получите отговори 

на въпросите и безпокойствата си, било чрез в!\ъхновените 

слова, които Духът ще ви !\онесе, било 'Iрез незаменимия 

!\ух на самата книга, която ще ви !\ове!\е в хармония с проце

са на откровение. 

Вслушвайте се 'IecTo в обещанието на Мороний, че ако 

"попитате с искрено сърце, с истинско намерение и вяр

вайки в Христа, Той ще ви изяви истината за тях чрез 

силата на Светия Дух. 

И чрез силата на Светия Дух вие можете да узнаете истината 

за всичко" (Мороний 10:4-5). 



· � Встъпителни страници на Книгата на Мормон � 

Заглавна страница 
Как и защо била написана 

Книгата на Мормон 

Заглавната страница на Книгата на Мормон била напи
сана от Мороний, сина на Мормон. Пророкът Джозеф 
Смит обяснява: "Титулната страница на Книгата на 
Мормон е дословен превод, направен от самия последен 
лист от лявата страна на книгата с плочите, съдър
жащи летописа, който бе преведен, като езикът на 
целия текст бе същия като целия останал юдейски 
текст; и тази титулна страница по никой начин не е 
съвременно съчинение, нито мое, нито на кой да е друг 
човек, живял или живеещ в това поколение" (History of 
the Church, 1:71). 

Заглавната страница обяснява чрез каква сила била 
написана Книгата на Мормон и чрез коя сила е произ

лязла в последните дни. Мороний дава също няколко 
причини защо този свят летопис бил записан и запа
зен да се появи в наши дни. 

Разбиране на Писанията 

3аrлавна страница - какво се има пред вид под 
"дома Израилев", "юдеин" и "езичник"? 

Яков, синът на Исаак и внук на Авраам, ПОЛУ'IИЛ от Госпо!\ 

името Израел (виж Битие 32:28). "Домът Израилев" се отнася 

до неговите потомци (виж Ръководство към Писанията, 

"Израил," стр. 78). "Юдей" първоначално се отнасяло до 

човек, прина!\лежащ към наро!\а на Ю!\а, но почнало !\а 

означава и всеки жител на Ю!\ейското царство, !\ори ако той 

или тя не е TO'IHO от наро!\а на Ю!\а (виж Ръково!\ство към 

Писанията, стр. 233). "Езичници" означава "народи" и се 

отнася до тези, които не са от дома на Израил или не вярват 

в Бога на Израил (виж Ръководство към Писанията, стр. 57) 

В Книгата на Мормон !\умата езичници може !\а се отнася 

също и за онези, които извън или произлизат от наро!\и 

извън земята на Израил, независимо от произхо!\а им. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете !\ейност А, !\окато ИЗУ'Iавате заглавната страница 

на Книгата на Мормон 

А Открийте цепите 
в първия параграф на заглавната страница Мороний обяс

нява, че Книгата на Мормон е написана по запове!\, а също 

и чрез духа на пророчеството и на откровението". Във вто

рия абзац той дава няколко цели или причини защо Бог 

заповя!\ал тези писания !\а се пазят. Открийте колкото 

можете пове'Iе от тези цели и ги запишете в тетра!\ката 

си. Огра!\ете е!\на, която е най-зна'Iима за вас. 

Тези встъпителни страници съдържат ценна информация, която 

ще ви помогне да разберете и оцените Книгата на Мормон. Не ги 

прескачайте. Прозренията, съдържащи се в тези страници, ще ви 

дадат нужната основа за разбиране на този свещен ръкопис. 

Разбиране на Писанията 

Въведение, параrраф 6 - какво е ключов камък? 

Книгата на Мормон е ключовия камък на нашата вяра. 

Пророкът Джозеф Смит казва, че "Книгата на Мормон е 

най-вярната от всички книги на земята и е ключовия камък 

на нашата вяра" (вж. History о! tl1e CI1Urch, 4:461). Той казва 

също: "Махнете Книгата на Мормон и откровенията, и 

какво ще остане от нашата религия? Няма !\а остане нищо" 

(History о! the Сhиrсh, 2:52). 

IIрези!\ент Езра Тафт Бенсън обяснява: 

"Ключовият камък е централния камък в една арка. 

Той държи останалите камъни на местата им и ако бъде 

отстранен, арката ще се разпа!\не. 
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Има три начина, по които Книгата на Мормон е ключов 

камък на нашата вяра. Тя е ключов камък на сви!\етелство

то ни за Христос. Тя е КЛЮ'IOв камък на нашето У'Iение. Тя 

е ключов камък на свидетелството. 

Книгата на Мормон е клю

човия камък в сви!\етелство

то ни за Исус Христос, Който 

Самият е крайъгълен камък 

на всичко, което правим. Тя 

свидетелства за Неговата 

реалност със сила и яснота ... 

Книгата на Мормон е също 

ключовия камък в нашето 

учение за Възкресението. 

Както бе споменато пре!\и, 

Сам госпо!\ заявява, че 

Книгата на Мормон съ!\ържа 

"пълнотата на Евангелието 

на Исуса Христа" (У. и 3. 

20:9). Това не означава, че 

съ!\ържа всяко наставление, 

всяко учение, открито няко

га. lIo-скоро зна'IИ, че в 

Книгата на Мормон ще открием пълнотата на онези учения, 

нужни за нашето спасение. И те са преподавани ясно и про

сто, за да може дори децата да научат начините за спасение 

и въз!\игане. Книгата на Мормон премага толково много 

от това, което разширява разбиранията ни за У'Iенията за 

спасението. Без нея много от онова, което е проповя!\вано 

в други Писания, не би било дори приблизително толкова 

пълно и ценно. 

Накрая, Книгата на Мормон е КЛЮ'IOВ камък на нашето 

свидетелство. Точно както арката ще се разпадне, ако клю

човият камък бъде отстранен, така и всичко в Църквата ще 

устои или ще падне с истинността за Книгата на Мормон. 

Враговете на Църквата знаят това много !\обре. Ето защо 

те полагат толкова усилия в опитите си !\а опровергават 

Книгата на Мормон, защото ако тя бъ!\е !\искре!\итирана, 

същото става с Пророка Джоз еф Смит. А така също и с 

твърденията ни за ключовете на свещеничество, открове

нието и възстановената Църква. Но по същият начин, ако 

Книгата на Мормон е истинна - а милиони досега са свиде

телствали, 'Ie са ПОЛУ'IИЛИ !\оказателство от Духа, 'Ie тя е 

истинна, тогава човек трябва !\а приеме твър!\енията за 

Възстановяването и всичко свързано с него" (в !\окла!\ на 

конференцията, октомври 1986 г., стр. 4-5; или Ensign, 
ноември 1986 г., стр. 5-6). 

Въведение - пророци свидетепстват за КНиrата на 

Мормон 

Президент Марион г. Ромни, който бил член на Първото 

Президентство, казва: "Ако бихме искали да избегнем да 

приемаме нечестията на света, трябва !\а сле!\ваме посока, 

която всеки !\ен !\а по!\хранва ума ни със и !\а го връща към 

!\уховните неща. Не знам по-!\обър начин !\а правим това от 

всекидневното четене на Книгата на Мормон" (в доклад на 

конференцията, април 1980 г., стр. 88; или Ensign, май 1980 

г., стр. 66). 

Всички пророци от после!\ните !\ни сви!\етелстват за важ

ността на изучаване на Книгата на Мормон. Президент Езра 

Тафт Бенсън казва: "Има сила в книгата, която ще почне да 

струи в живота ви в момента, в който почнете да я изучавате 

сериозно. Ще !\обиете по-голяма сила !\а устоявате на изку

шението. Ще !\обиете сила !\а избягвате измамата. Ще 

намерите сила !\а останете на стеснената и тясна пътека. 

Писанията са наречени "словата на живот" (У. и 3. 84:85), 

и това никъде не е по-вярно от Книгата на Мормон. Когато 

почнете да гладувате и жадувате за тези слова, ще добиете 

живот все по-изобилен" (в !\окла!\ на конференцията, октом

ври 1986 г., стр. 6; или Ensign, ноември 1986 г., стр. 7). 

Президент Гордън Б. Хинкли казва: "Бих желал да подтикна 

всеки мъж и жена ... и всяко достатъчно възрастно момче 

и МОМИ'Iе !\а 'IeTaT отново Книгата на Мормон през тази 

настъпваща го!\ина. Тя е написана за убеж!\аването на ю!\е

ите и езичниците, 'Ie Исус е Христос. Няма нищо по-важно, 

което можем да сторим, от това да подсилим едно непокла

тимо убеждение в собствения си живот, че Исус е Христос, 

живия Син на живия Бог. Това е целта на появата на тази 

забележителна и чу!\есна книга. Нека ви преможа !\а я 'IeTe

те отново и !\а вземете молив, червен, ако имате, и !\а 

отбелязвате всеки път, когато в тази книга има позоваване 

на Исус Христос. И ще добиете много реално убеждение, 

докато го правите, че това е наистина още едно свидетел

ство за Господ Исус Христос" (Teachings о! Gordon В. Hinckley, 
1997 г., стр. 44). 

Свидетелството на тримата очевидци 
Благодатта на Бог Отец -Божиите дарове и сила 

Оливър Кауоъри Дейвид Уитмър Мартин Харис 

Свидетепството на тримата очевидци - какво 

значи "пречистим одеждите си от кръвта на 

всички човеци"? 

Кръвта, както е използвана в тази фраза, е символ за грях. 

Онези, които получават призование от Господ да свидетел

стват на света, е казано !\а са чисти от кръвта на света, ако 

проповя!\ват и сви!\етелстват с вяра. Ако не са верни в при

зованието си, ще носят част от отговорността за греховете 

на онези, на които са могли да помогнат да научат истината 

(вж. Яков 1:18-19). 

Свидетепството на осемте очевидци - защо ftor 

призовап топкова MHoro свидетепи? 

Господ заявява, че "от устата на двама или трима свидете

ли ще се потвър!\и всяка работа" (вж. 2 Коринтяните 13:1). 
Старейшина Джоз еф Фийл!\инг Смит, тогава 'шен на 

Кворума на !\вана!\есетте апостоли, обяснява: "(Божието) 

слово винаги е било оповестявано от устата на надлежно 

назначени свидетели, назначени да свидетелстват за 

Неговото дело. Книгата на Мормон не би могла да се 

появи по !\руг на'IИН, освен по начина, по който се е поя

вила, и изпълнила закона. Техните пророци заявяват, 'Ie 

Госпо!\ ще събере "толкова сви!\етели, колкото Му бъ!\е 

угодно (вж. 2 Нефи 27:12-14), за да установи делото Си" 

(The Restoration о! All Things, 1945 г., стр. 107). 



Свидетелството на Пророка Джозеф Смит 
потеклото, от което са произлезли (стр. 1, параграф 7)
lIЪРВОИЗТО'IНИКЪТ, от който те И.J\ват първона'Iално 

Кратко обяснение за Книгата на Мор.мон
светската история (параграф 2)
Историята на царе, войни и т.н. 

Кратко 06яснение - как са представени раэпичните 
комппекти ппочи в Книrата на Мормон? 
Илюстрацията на стр. 11 на това ръководство обяснява 

как различните комплекти ПЛО'IИ си съвпа.J\ат, за .J\a офор

мят летописа Книга на Мормон. Отбележете, че имало 

написано много повече, отколкото Мормон и Мороний 

били в състояние да включат в плочите на Мормон (вж .. 

Еламан 3:14-15; Етер 15:33). 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiiiiiiiit> 

Изпълнете две от следните дейности (А - Е), докато изучава

те въведението, свидетелствата и краткото обяснение. 

А Какво значат те за вас? 

в цитата от lIpopoKa Джоз еф Смит в параграф 6 на въве

дението са следните три принципа относно Книгата на 

Мормон. В тетрадката си обяснете как всеки принцип е 

верен и какво значи за вас. За да си помогнете, използвай

те информацията от въве.J\ението и раЗ.J\ела "Разбиране на 

1 Iисанията". 

1. Книгата на Мормон е "най-вярната от всички книги на 

земята." 

2. Книгата на Мормон е "КЛЮ'IOвия камък на религията ни." 

3. Човек ще "се приближава по-близо до Бога, спазвайки 

нейните наставления, отколкото чрез която и да било 

.J\руга книга." 

Б Направете арка с ключов камък 

Като използвате дървени кубчета или друг подходящ 

материал, постройте арка (виж картинката на стр. 8). 

На.J\пишете КЛЮ'IОВИЯ камък "Книгата на Мормон". 

Занесете вашата арка в класа и покажете как КЛЮ'IOвият 

камък я .J\ържи в e.J\Ho. 

в Как Mora да знам, че Книrата на 
Мормон е истинна? 

lIрочетете после.J\ните .J\Ba параграфа от въве.J\ението и обяс

нете в тетрадката си какво трябва да правите да получите 

свидетелство от Духа, че Книгата на Мормон е истинна. 

Г Какво свидетелствали те? 

1. Избройте какво видели и чули тримата очевидци и какво 

видели и пипнали осемте очевидци. 

2. Какво значи за вас това, че е.J\ина.J\есет .J\руги хора са сви

детелствали, че Пророкът Джозеф Смит наистина е имал 

златните плочи и трима от тях са видели един ангел и са 

чули гласа на Господ? 

Д Какво ви впечатли? 

Е 

След прочитане на свидетелството 

на Пророка Джозеф Смит напишете 

поне едно нещо, което ви е впечат

лило в него. 

Пророци rоворят за книrата на 
Мормон 

Направете таблица с четири колони. Означете първата коло

на "Обещани благословии", втората - "Съвет за 'IeTeHeTo 

на Книгата на Мормон", третата - "Какво СЪ.J\ържа книгата" 

и четвъртата - "Свидетелства на пророците". Прочетете 

"Какво е ключов камък" и "Пророци свидетелстват за 

Книгата на Мормон" в раздела "Разбиране на Писанията". 

lIотърсете изявленията, спа.J\ащи към някоя от четирите 

категории и ги впишете в съответната колона. 

'" '"" � ...... i... 
't � � 

'<: f'. 

� 

�I 
.� 

:::: 
'" 

� . :::: С. ... 

� 
.... 
... 



Основни източници за Книrата на Мормон 

Някои от източниците за плочите на Мормон 

Цитирано в 
Малките 

плочи на Нефи 
1 Нефи 

Плочите 
от пиринч 

2 Нефи 
Яков 
Енос 

Яром 
Омний 

Обяснението на 
Мормон за включване 

на малките плочи 
на Нефи 

Цитирано в 

Плочите 
на Етер 

Еламан 
3 Нефи 
4 Нефи � 

Мормон 1-7 

Книrата 
на Етер 

Личните записки на 
Мороний, включително 

заглавната страница 

Плочите на Мормон били дадени 
на Пророка Джозеф Смит (не отразява 

задължително реда на книrите върху плочите) 

От 1 Нефи до Ом ний 

Словата на Мормон 

От Мосия 
до Мормон 7 

Мормон 8-9 

Запечатаната част 

Книrата 
на 

Мормон 



· � Първата книга на Нефи � 

Какво знаете за пророк Нефи? 
Навярно знаете, че Нефи бил един от хората, написали 

Книгата на Мормон, но какво още знаете за него? Като 

четете 1 и 2 Нефи, ще откриете, че Нефи бил също учен, 

голям ловец, KOBa'I, корабостроител, навигатор, златар, 

летописец, бежанец, строител на храмове, цар, воин, про

рок и гле,тщч. Мислите ли, че 'IOвек с ПО1(обен опит би 

могъл да ни научи нещо за живота? 

Къде и кога живял Нефи? 
Нефи живял близо 1(0 Ерусалим в ЮЖНОТО Ю1(ОВО царство 

около 600 г. преди раждането на Христа. Могъщите държа

ви Вавилон и Египет се борели за контрол над тази част на 

света и това малко царство се оказало по средата. 

lIора1(И нечестие северното царство Израил било завла1(ЯНО 

и народът му поробен от асирийците повече от 100 години 

преди това. Във времето на Нефи нечестието било широко 

разпространено и юдеите били обект първо на едно чуждо 

ГОСПО1(СТВО, после на 1(РУГО. lIророци като Еремия и бащата 

на Нефи - Лехий, пре1(сказвали, че Ю1(ОВОТО царство също 

щяло 1(а БЪ1(е унищожено, ако наРО1(ЪТ му не се покаел. 

Пророците Езекиил и Даниил също живели в приблизител

но това време. 

Голямото море 
(СреАиземно море) 

Защо Нефи написал тази книга? 

(Перси.с,ият 
залив) 

Има няколко много специални истини, които Нефи се 

надявал, че бихме научили, като прочетем тази книга. 

Въведението му дава кратък преглед за семейството му и 

техните пътувания и борби (вж. параграфа ПО1( заглавието 

на книгата пре1(И параграф 1). Той пише, че ще покаже, 'Ie 

"нежните милости ГОСПО1(НИ са на1( всички тези, които Той 

е избрал заради вярата им, за да ги направи могъщи, тъкмо 

със сила за избавление" (1 Нефи 1:20). Той обяснява също, 

че целта му била да "пише за Божиите неща", за да "убедя 

ЛЮ1(ете 1(а 1(ОЙ1(ат при Бога на Авраам, Бога на Исаак и Бога 

на Яков и 1(а БЪ1(ат спасени" (1 Нефи 6:3-4; вж. и Яков 1:1-4). 

Като четете 1 Нефи, следователно, знайте, че той ни учи да 

дойдем при Исуса Христа и да бъдем спасени. Той използва 

преживяванията на семейството си 1(а покаже ГОСПО1(ната 

сила как спасява верните както в този, така и в И1(НИЯ живот. 

1 Нефи 1 

Пророк Лехий е призован да 

предупреди юдеите 

Събитията в 1 Нефи започват шестотин гадини преди 
раждането на Христа. По онова време юдеите, поради 

нечестието им, паднали под контрола на могъщата 
Вавилонска империя. Пророк Еремия предупредил юдеи
те да се предадат на Вавилон или да бъдат унищожени 
(вж. Еремия 27:12-13). Пророк Лехий също бил призован 

да ги предупреди да се покаят (вж. 1 Нефи 1:18-19). 

Юдеите обаче избрали да слушат съвета на лъжепроро
ците, които предсказвали, че Вавилон, не Юда, ще бъде 



унищожен (вж. Ере,Мия 28:1-4). Те се разбунтували 
срещу Вавилон и около 586 пр. Хр. Юдовото царство и 

столицата 'мУ Ерусали'м били унищожени и ,Много юдеи 
били взети в плен във Вавилон. 

Арабската 
пустиня 

?,d., Каспийско 
v море 

Долното море 
(Пере •• е, •• т 

зал •• ) 

Вавилон завладял Асирия и след това продължил и завладял цял 
Израил. 

Чудили ли сте се как Господ призовава и подготвя истин
ски пророци? Научава,Ме нещо за това в 1 Нефи 1, където 

Нефи ни казва как Господ призовал баща ,му Лехий да 
пророкува на юдеите. Като четете това, отбележете 
как призоваването на Лехий било подобно на това на 

други призовавани пророци. (Наnри,Мер вж. Исаия 6:1-8; 
Езекиил 1:1-3,26-28; 2; Откровението 10:1-2, 8-11; 
Джозеф С'мит-История 1:15-35). 

Разбиране на Писанията 

1 Нефu 1 

тайнствата Божии (ст. 1)

ИСТИНИ, които не могат да 

бъдат разбрани без открове

ние от Бог 

горко (ст. 13)-Израз на 

съжаление, скръб, тъга 

мерзости (стихове 13, 19)

Грехове; мисли и деяния, 

оскърбяващи Божиите очи 

изкуплението на света 
(ст. 19)-Избавяне на света 

от греховете чрез жертвата 

на Христос 

1 Нефи 1 :2-На какъв език Нефи писап върху 
плочите? 
Нефи се позовава на "езика на баща ми" и на "езика на 

египтяните." Към края на Книгата на Мормон Мороний 

пре!\ставя своето и на баща си писание като "променен еги

петски" (Мормон 9:32). "Не е известно дали Нефи, Мормон 

или Мороний са писали на иврит с променени египетски 

знаци или са врязвали в плочите си на египетски с египет

ски знаци, !\али Нефи е писал на е!\ин език, а Мормон и 

Мороний, живели около !\еветстотин го!\ини по-късно, на 

!\руг" (в Дениъл Х. Лъ!\лоу, ИЗ!\., Encyclopedia о! Mormonism, 
5 тома, 1992 г., 1:179). 
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Прu.мерни знаци от плочите на Книгата на Мормон 

1 Нефи 1 :2О-Какво искал да ни научи Нефи? 
В стих 20 Нефи казва защо е записал историята на семей

ството си (вж. и "Защо Нефи написал тази книга?" на стр. 

12 от това ръково!\ство). Търсете примери за тази цел, 

докато четете двете написани от него книги. 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiii:> 
Изпълнете две от следните дейности (А - В), докато изуча

вате 1 Нефи 1. 

А По какъв начин �ивотът ви е 
под06ен на този на Нефи? 

За !\а ПО'Iне летописа си, Нефи се пре!\ставя. 

1. Внимателно прочетете 1 Нефи 1:1-3 и намерете ключови 

!\уми и фрази, разкриващи какъв е бил животът на Нефи. 

Бихте могли !\а си отбележите тези !\уми в своите lIисания. 

Запишете в тетралката си изречение или !\ве, обобщаващи 

какво ни казва Нефи за себе си. 

2. Обяснете поне е!\ин на'IИН, по който животът ви е по!\о

бен на този на Нефи. 

Б Намерете модела 

1. Прегледайте 1 Нефи 1:5-20 и избройте какво се случило 

на Лехий. Сле!\ните въпроси ще ви помогнат !\а откриете 

основните моменти: 

• Какво направил най-напред Лехий? (вж. ст. 5). 

• Какво ви!\ял той? (вж. ст. 6-10). 

• Какво му било дадено? (вж. ст. 11). 

• Какво научил той? (вж. ст. 13-14). 

• Какво направил той с HaY'IeHoTo? (вж. ст. 18). 

• Как хората отвърнали на посланието му? (вж. ст. 19-20). 

2. lIрочетете сле!\ните истории от lIисанията и избройте 

!\умите и фразите, показващи, че !\руги пророци са 

имали изживявания, подобни на това на Лехий: Езекиил 

1:1-3,26-28; 2; Откровението 10:1-2, 8-11; Джозеф Смит

история 1:15-35. 

3. Какво HaY'IaBaTe от тях за призованието на lIpopoKa 

Джозеф Смит? 

в Напишете резюме 

Нефи прочел летописа на баща си и сле!\ това написал 

резюме или съкратена версия, на своите собствени ПЛО'IИ. 

За да направи тази съкратена част, Нефи избрал частите, 



които смятал, 'Ie биха ни помогнали)щ разберем по-лобре 

Спасителя и желанието Му ла ни помогне. lIисането на 

резюме е прелизвикателство, защото 'IOвекът, правещ 

съкращенията, трябва да рещи какво да включи и какво 

да отстрани. Напищете резюме на три стиха от 1 Нефи, 

съкращавайки ги до едно изречение. Напищете го със 

същата цел, която имал Нефи (вж. и "Защо Нефи написал 

тази книга?" на стр. 12 от това ръковолство). 

1 Нефи 2 

"Призовах Господа; и ето, 
Той ме посети" 

Лехий не бил единствения пророк, който разярил юдеи

те, проповядвайки истината. Еремия също бил преслед

ван и затворен в приблизително същото време. В 1 Нефи 

2 ще прочетете какво сторил Господ, за да спаси Лехий и 

семейството му не само от гневните юдеи, но и настъп

ващото опустошение на Ерусалим. Какво научавате от 

различните начини, по които децата на Лехий реагирали 

на това, което Господ поискал да стори Лехий? 

Разбиране на Писанията 

1 Нефu 2 

коравовратие (ст. 11)

Инат, гордост 

бич (ст. 24)-Нещастие, 

проклятие, мъка 

"по-близо до 

�HOTO/1 

��pe 
\ Червеното море" 

� (1 Нефи 2:5) "-� \ , 

�сийсКияТ залив) 
" , "в пределите 

� близо до Чер 
\ веното море" 
: (1 Нефи 16:14) "И оттогава се 
\ движихме почти на 
� изток" (1 Нефи 17:1) \ \ , , Исмаил умрял на 

- "" ,  място, Нкоето се 

Червено '. наричаllIе Наам" 
море \(1 Нефи 16:34) " " 

' ... _---_ ... - ........ Изобилие (?) 
(1 Нефи 17:4) 

1 Нефи 2:2-6-Къде била пустошта? 
Лехий водел семейството си от Ерусалим към Червено море 

близо ло залива Акаба. Разстоянието е около 180 мили (290 

километра). Това била гореща и безплолна страна, позната 

на грабителите, които 'Iакали ла оберат неполготвените 

пътешественици. След като стигнал до Червено море, Лехий 

завил на юг и пътувал още три дни, преди да лагерува в 

една речна долина. На семейството на Лехий вероятно са му 

трябвали към 'Iетиринайсет лни, за ла стигне от Ерусалим 

ло онова място. lIoMHeTe времето и разстоянията, когато 

'IeTeTe за пътуването им обратно ло Ерусалим. 

1 Нефи 2:11-Какво е "човек с видения"? 
Лехий бил Hape'IeH 'IOвек с виления, защото получавал 

виления, сънища и лруги откровения от Бог. lIовечето 

хора биха С'Iели това за лобро Ka'IecTBo, но Ламан и 

Лемуил използвали израза, за да характеризират Лехий 

като непрактичен мечтател. 

Изучаване на Писанията 111iiiiiiii�iiP-

Докато четете 1 Нефи 2, изпълнете коя да е от дейностите А 

или Б, после дейност В. 

А Напишете новинарски репорта>к: 

Юдеите се подигравали и гневели от публичното свиде

телство на Лехий срещу не'Iестието им. lIрелставете си, че 

сте репортер на вестник, отишъл ла вили Лехий у лома му 

и открил, че цялото семейство е изчезнало. Докато говори

те със съседите, научавате информацията в 1 Нефи 2:1-4. 

Напишете в тетрадката си репортаж за внезапното изчез

ване на Лехий и семейството му. 

Б Напишете записка 

Нефи описал Ламан и Лемуел като "коравовратни", защото 

били упорити в своята неправедност. Те не вярвали, че баща 

им бил влъхновен от Бог и се сърлели, защото изоставили 

земите и богатствата си в Ерусалим и стралали в пустошта 

(вж. 1 Нефи 2:11-13). Брат им Нефи бил "оскърбен порали 

коравосърдечието им (и) призовах Господа за тях" (ст. 18). 

Напишете записка до Ламан и Лемуил за важността да ува

жават баща си и да са смирени, та да могат да познават 

"лелата на онзи Бог, Който ги беше сътворил" (ст. 12). 

в Сравнете действията и резуптатите 

Реакциите на Ламан и Лемуил на решенеието на баща 

им ла напуснат Ерусалим били съвсем разли'IНИ от тази 

на Нефи. 

1. Прегледайте 1 Нефи 2:11-14 и избройте поне три причини 

защо Ламан и Лемуил се бунтували. 

2. Прегледайте стихове 16-17 и опишете какво направил 

Нефи, което му помогнало да не се разбунтува. 

3. Спорел HaY'IeHoTo от тези стихове какво слелва ла прави 

човек, за ла се прелпази от бунт срещу Божиите заповели? 
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1 Нефи 3-4 

Да имаIII вяра, че Господ 
ще помогне 

Ако сте опитали да свършите трудна работа, възло

жена от баща ви, и не сте успели, ще опитате ли 

пак? Ако почти загинете при втория опит и пак не 

успеете, ще се откажете ли? Би ли имало разлика в 

подхода ви към задачата, ако знаете, че тя е възложе

на от вашия Небесен Отец, а не от земния ви баща? 

В 1 Нефи 3-4 синовете на Лехий получават подобна 

задача. Обърнете внимание кой вярвал, че задачата ще 

бъде изпълнена и защо имал такава вяра. Забележете 

също, че да имаш вяра не прави задачата лека, само 

възможна за изпълнение. 

Разбиране на Писанията 
1 Нефи 3 

родословието на прадеди- � заламтя (ст. 25)-

те, родословието на баща � Неконтролируемо пожела, 

ми (ст. 3, 12)-Имената и : поиска 

историята на баща ми и 

други предци 

1 Нефи 3:11-Какво значи да "хвърлим жребий"? 

Хвърлянето на жребий било използвано като начин за пра

вене на избор. ТО'IНИЯТ способ не е известен, но 1\нешната 

практика с теглене на сламки или ПО1\хвърляне на монети 

са пример за същата И1\ея. В 1\ревността обаче вярвали, 'Ie 

Господ определя резултата (вж. Притчи 16:33; Ръководство 

към Писанията, "Жребий," стр. 65). 

1 Нефи 3:3, 12-13, 23-27; 4:7-9, 12-13, 19-22-Какво 
знаем ние за Лаван? 

Един автор-светия от последните дни сочи няколко неща, 

които можем 1\а наУ'IИМ за Лаван от тези глави: "МеЖ1\У 

1\РУГОТО научаваме, 'Ie той комаН1\вал гарнизон от пеТ1\е

сет 1\УШИ, срещнал се в пълно церемониално въоръжение 

с "юдейските старейшини" (1 Нефи 4:22) за тайни прего

вори, че контролирал хазна, произхождал от старата арис

токрация, бидейки далечен роднина на самия Лехий, че 

вероятно заемал този пост блаГО1\арение на пре1\ците си, 

тъй като е1\ва ли го е получил по заслуги, че 1\ОМЪТ му бил 

място, КЪ1\ето се съхранявали много стари летописи, 'Ie 

бил едър мъж, сприхав, лукав и опасен, жесток, алчен и 

безскрупулен в пазарлъците, слабоволен и отдаден на 

пиянство" (Хю Нибли, Lehi in the Desert, and the W arld а! the 

Jaredites, 1988 Г., стр. 97). 

1 Нефи 4 

чезна (ст. 13)-Непрекъснато отпа1\ам, ставам слаб 

1 Нефи 4:10-18-3ащо Нефи убил Лаван? 

Пророкът Джозеф Смит казва: 

Това, което е грях при е1\НО обстоятелство, може 1\а БЪ1\е и 

'IecTo е правилно при 1\РУГО. 

Бог казва, "Не убивай" (ИЗХО1\ 20:13); в 1\РУГО време Той 

казва, и1\а ги обре'Iеш на изтребление" (Второзаконие 20:17). 

Този е принципът, по който се върши РЪКОВО1\СТВОТО от 

небесата - чрез откровение, адаптирано към условията, в 

които са поставени децата на царството. Каквото и да поис

ка Бог, е праведно, без значение какво е то, макар ние може 

1\а не ВИ1\ИМ смисъла му 1\ЪЛГО сле1\ като събитията са отми

нали. Ако първо търсим царството Божие, ВСИ'IКИ 1\обри 

неща ще БЪ1\ат 1\обавени" (Teachings а! tl1e Praphet Jaseph Smith, 

избр. Джозеф Фийлдинг Смит, 1976 Г., стр. 256). 

1 Нефи 4:30-38-Силата на клетвата по времето 

на Нефи 

"Тъй както жив е Господ и както жив съм и аз
" (1 Нефи 4:32) 

е пример на тържествена клетва, считана за най-свята в древ

ния Среден Изток. За да бъде най-обвързваща и тържествена, 

клетвата сле1\Вало 1\а БЪ1\е в живота на нещо, било то и стрък 

трева. Е1\инствената клетва, по-страшна от това ив живота си" 

или (по-рмко) ив живота на моята глава", е . . .  "в живота на 

Бог" или "Тъй както жив е Господ" (Хю Нибли, Ап Appraach ta 

the Baak а! Marman, 2 изд., 1964 Г., стр. 104). 

Забележете колко бързо Зорам се успокоява при 1\умите на 

Нефи (вж. 1 Нефи 4:35) и колко бързо братята му повярва

ли, след като той дал клетва да върви с тях (виж ст. 37). 

Днес, когато обещанията често се считат за по-малко святи, 

станалото между Нефи и Зорам е забележително. Вижте и 

1 Нефи 3:15, КЪ1\ето Нефи 1\ава клетва, 'Ie ще вземат плочи

те от ПИРИН'I. 



Изучаване на Писанията 

Изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ейности (А - В), ,J(oKaTo изучава

те 1 Нефи 3-4. 

А Стихове за овпадяване-1 Нефи 3:7 

1. Прочетете 1 Нефи 3:1-8 и после напишете в тетрадката 

си: Аз ше ___ и __ защото аз __ О lIрегле,J(айте 

стих 7 и напишете по e,J(Ha ,J(YMa на всяко празно място. 

Обяснете как това изре'Iение обобщава защо Нефи не 

роптаел като братята си. 

2. Препишете стих 7, като заместите думата Нефи с вашето 

име. lIосле напишете за поне е,J(ИН път, в който вие, 

ПО,J(обно Нефи, сте имали вярата и куража ,J(a свършите 

нещо TPY,J(HO, което ГОСПО,J( е поискал от вас. 

3. Обобщете значението на 1 Нефи 3:7, като го запишете в 

кратко, леко запомнящо се заявление, като "У,J(ължете 

Kpa'IKaTa си" или "Всеки член мисионер". 

Б Какво MOJКeM да научим от тази 
задача? 

1. Нефи и братята му опитали три ПЪТИ ,J(а вземат ПЛО'IИте 

от пирич от Лаван. lIървите ,J(Ba опита са описани в 

1 Нефи 3:11-27. В TeTpa,J(KaTa си начертайте схема, ПО,J(об

на на следната. Като четете, попълнете кутийките, за да 

покажете какво е станало при първите два опита и обяс

нете защо според вас те пропаднали. 

Първи Втори Трети 
опит опит опит 

Кой ОТИIlIЪЛ? 

Какво напра-
вили теили 

той? 

Каква станало? 

Защо, мислите, 
то се провалило 
или успяло? 

2. Прегледайте 1 Нефи 4, попълнете кутийките за третия 

опит и отговорете на следните въпроси, които да ви 

помогнат да мислите върху изучаваното: 

а. Какви разлики забелязвате меЖ,JIУ това, на какво раЗ'IИ

тали братята на Нефи в първите два опита да вземат 

плочите, и на какво разчитал Нефи при третия? (вж. 

1 Нефи 3:11-13, 24; 1 Нефи 4:5-12). 

б. Как наученото за успеха на третия опит може ,J(a ви 

помогне ,J(a успеете в пре,J(извикателствата пре,J( вас? 

в. Какво научавате за стойността на Писанията за Господ 

от Неговата запове,J( към Нефи ,J(a убие Лаван? 

3. Приложете опита на Нефи в живота ви. Опишете поне 

едно предизвикателство, пред което сте били изправени, 

когато следването на примера на Нефи ви е помогнал да 

изберете правилното. 

Чудесата създават пи вяра? 

Сле,J( ,J(Ba неуспешни опита Ламан и Лемуил обвинили 

Нефи за станалото и почнали ,J(a бият него и Сам с тояга. 

1. Прегледайте 1 Нефи 3:28-31 и опишете в тетрадката си 

какво станало, за да ги спре. 

2. Даже сле,J( станалото по-големите братя още не вярвали, 

че Бог е по-могъщ от Лаван (вж. ст. 31). Напишете късо 

съобщение, обясняващ защо според вас Ламан и Лемуил 

отказвали да вярват. 

3. lIрегле,J(айте 1 Нефи 4:1-3 и напишете ,J(руго съобщение, 

обясняващо защо споре,J( вас Нефи имал такава силна вяра. 

1 Нефи 5-6 

Важността на свещените 

летописи 

Колко ценни са Писанията? В 1 Нефи 4 Нефи научава, 
че е "по-добре да погине един човек, отколкото цял народ 
да чезне и погине в неверие"(ст. 13). В 1 Нефи 5 се съдър
жа разказ за емоционалната цена, струвала на Лехий и 
Сария да пратят синовете си обратно в пустошта за 
плочите с Писанията, както и какво намерил Лехий 
в тези плочи, показващо че усилията и жертвите им 

си стрували. В 1 Нефи 6 ще прочетете какво чувствал 
Нефи относно Писанията, които пишел. Като четете 
тези Писания, мислете колко ценни са те за вас. 

Разбиране на Писанията 

1 Нефи 6:З-6-3ащо Нефи писап петопис? 
Повечето книги са написани да информират, убеждават или 

развличат, но главната им цел е да спечелят и се понравят 

на публиката. Нефи обяснява, че неговият летопис не е ,J(a 

УГО,J(И на света, а ,J(a УГО,J(И на Бог (вж. 1 Нефи 6:5). За повече 

информация по целта на писаното от Нефи вижте 1 Нефи 9. 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiii'> 

Изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ейности (А - В), ,J(oKaTo изучава

те 1 Нефи 5-6. 

А Водете записки в дневник 

1. Сле,J( като прочетете 1 Нефи 5, напишете запис в ,J(HeB

ник, все e,J(Ho че сте Сария и обяснете как мислите, че се 

чувствала тя в стихове 1- 9. Включете сле,J(НОТО: 

а. От какво се оплаквала тя 

б. Какво й казал Лехий 

в. Какво от случилото се укрепило свидетелството й 
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2. Напишете съобщение как някои изживявания са ви 

помогнали )щ знаете, че Бог спазва обещанията Си и 

благославя онези, които Го обичат и Му служат. 

Б Направете списък 

1. Направете списък какво намерил Лехий върху ПЛО'IИте от 

ПИРИН'I, като )\овършите сле)\ните изре'Iения в тетра)\ката 

си (вж. 1 Нефи 5:10-16): 

а. Плочите съдържали петте ____________ _ 

б. А също и летопис от началото чак )\0 царуването на 

в. А също и пророчествата _____ . , включително 

много от ____ _ 

г. Също и родословие на ____ , което му казало, 

че той бил потомък на _____ _ 

2. IIрегле)\айте 1 Нефи 5:17-22 и кажете какъв ефект имало 

върху Лехий четенето на lIисанията. Какво е влиянието 

на Духа върху вас, когато 'IeTeTe тези lIисания? 

в Следвайте примера на Нефи 

1. От това, което 'IeTeTe в 1 Нефи 6 какво искал )\а ВКЛЮ'IИ 

в летописа си Нефи? Какво искал )\а не ВКЛЮ'IИ? Защо? 

2. Следвайки примера на Нефи, избройте пет неща, които 

можете да кажете като част от свидетелство, което е 

"уго)\но Богу, и за онези, които не са от света" (ст. 5). 

1 Нефи 7 
Исмаил се присъединява 

към Нефи в пустошта 

На Нефи и братята му е заповядано да отидат отново 

в Ерусалим. Този път те били изпратени да доведат 

Исмаил и семейството му да се присъединят към тях в 

пустошта. Защо Господ избрал семейството на Исмаил? 

Защо Исмаил би избрал да се присъедини към Лехий? Как 

реагирали на тази задача Ламан и Лемуил? Като четете 

1 Нефи 7, търсете възможни отговори на тези въпроси. 

Разбиране на Писанията 

1 Нефи 7:2-3ащо rоспод из6рап семейството на 
Исмаип? 
Господ заповядал на Лехий да изпрати синовете си в 

Ерусалим да доведат Исмаил и семейството му в пустошта. 

Исмаил трябва да е бил избран, поне донякъде, защото искал 

)\а сле)\ва Госпо)\. Нефи пише, че те му "казахме словата 

Госпо)\ни" (1 Нефи 7:4) и 'Ie "Госпо)\ смекчи сърцето на 

Исмаил" (ст. 5). 

Изучаване на Писанията > 

Докато изучавате 1 Нефи 7, изпълнете дейност А или Б. 

А Изредете какво станало 

Изре)\ете основните събития в 1 Нефи 7. Специално обмис

лете стихове 1, 4-6, 8,16,18-19 и 22. 

Б Анализирайте и прило�ете станалото 

1. IIрегле)\айте 1 Нефи 7:1-5 и обяснете защо споре)\ вас 

Госпо)\ избрал Исмаил и семейството му )\а се присъе)\и

ни към Лехий в пустошта (вижте раздела "Разбиране на 

Писанията" за допълнителна помощ). 

2. В стихове 10-12 Нефи повтаря една и съща фраза три 

пъти. Коя е тя? Как забравянето могло да бъде причина за 

бунта на Ламан и Лемуил? Избройте поне три и)\еи или 

изживявания от вашия живот, които биха могли )\а ви 

помогнат )\а сте по-послушни, ако винаги си ги спомняте. 

3. Напишете късо съобщение как 1 Нефи 7:16-19 дава при

мер за "нежните милости", които Нефи обещва да ни 

покаже в началото на книгата си (вж. 1 Нефи 1:20). 

1 Нефи 8 

Сънят на Лехий 

Вдъхновеният сън на Лехий символично представя зем

ния ни живот. Можем да се открием представени в него 

и да видим къде води нашия живот, ако останем на пъте

ката, на която сме в момента. Отбележете кое дало на 

Лехий радост и печал. Забележете също какво правели в 

съня децдта на Лехий. Защо били в опасност някои от 

тях? Помислете как може да се е чувствал Лехий, дока

то размишлявал над онова, което Господ му открил в 

онзи сън. 



Разбиране на Писанията 

1 Нефu 8 

стеснена (ст. 20)-Тясна и права (използването на две сход

ни значения, стеснен и тесен, е поетичен похват) 

Изучаване на Писанията 111iiiiii�iit> 

Изпълнете две от следните дейности (А - В), докато изучава

те 1 Нефи 8. 

А Намерете ключа 

в съня си Лехий за много '!асове се намирал в тъмна пустош 

(вж. 1 Нефи 8:4-9). Какво направил Лехий, за да се измъкне 

от мрака? Как мракът, изпитан от Лехий, е подобен на 

света, в който живеем? Как направеното от Лехий да излезе 

от мрака може да помогне и на вас? 

Б Уподо6ете писанието на една фраза 

Сънят на Лехий ни помага да разберем важни принципи 

за живота и усилията ни )\а живеем споре)\ Евангелието. 

Образите в съня са символи'1ни и представляват реалните 

пре)\извикателства, пре)\ които се изправяме всеки )\ен. 

Напишете какво видял Лехий, както е посочено по-долу и 

после изберете от прочетеното в 1 Нефи 8 фразата, която 

описва най-добре образа. 

Кое тв'Ьрдение ro 
Какво видял Лехий? описва най-добре? 

1. "мрачна и тъмна а. приятно място 
пустош" (ст. 4) б. страшно място 

2. "мъж ... облечен в а. помогнал на Лехий 
бяла роба" (ст. 5) да се почувства 

по-спокоен 
б. усилил страховете на 

Лехий 

3. "голямо и просторно а. също мрачно и стра-
поле" (ст. 9) шно място 

б. едно неутрално място 

4. Едно дърво с жела- а. центърът на 
телен плод (вж. ст. 10) видението 

б. източникът на загри-
жеността на Лехий 

5. "река от вода" (ст. 13) а. опасност 
б. благословия 

6. "прът от желязо" а. обозначавал пътя до 
(ст. 19) дървото 

б. предпазвал пътниците 
от реката 

7. Тясна пътека покрай а. лесна за следване 
реката (вж. ст. 20) б. трудна за следване 

8. "мъгла от мрак" (ст. 23) а. правела пътя труден 
б. причинена от многото 

хора 

9. "величествено и обши- а. издигало се край дър-
рно здание" (ст. 26) вото на живота 

б. издигало се от другата 
страна на реката 

в Напишете новинарско интервю 

Лехий ни казва, че плодът на дървото в съня му "беше 

желателен, за )\а направи '10века щастлив" (1 Нефи 8:10) и 

вкусването на пло)\а го изпълнило с "извънре)\но велика 

ра)\ост" (ст. 12). В съня си Лехий виж)\а 'Iетири групи хора, 

които представляват хора в този живот: 

• Онези, които се опитвали )\а стигнат )\0 )\ървото, но се 

загубили в мрака (вж. ст. 21-23) 

• Онези, които стигнали )\0 )\ървото, но отпа)\нали, когато 

множествата ги подиграли (вж. ст. 24-25, 28) 

• Онези, които жадували величественото и обширно зда

ние повече от плода на дървото (вж. ст. 26-27, 31-33) 

• Онези, които се )\обрали )\о )\ървото и не се срамували 

(вж. ст. 30) 

1. lIpe)\CTaBeTe си, 'Ie сте репортер и сте интервюирали по 

един човек от всяка от четирите групи. От това, което 

четете за групите, напишете как смятате, че всеки човек 

би отговорил на следните въпроси: 

а. Къ)\е се опитвахте )\а и)\ете? Защо? 

б. Стигнахте ли там, където отивахте? Защо или защо не? 

в. Харесвате ли мястото, )\0 което сте стигнали? Защо или 

защо нс? 
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2.  Да пре.тщоложим, че можете )щ интервюирате същите 

хора в сле!\ващия живот. Напишете как смятате, че биха 

отговорили на после!\ния въпрос от тази гле!\на точка. 

1 Нефи 9 

Два комплекта плочи 

Нефи пазел два комплекта летописи. Единият бил свет

ската история на народа му (големите плочи на Нефи); 
вторият бил свещен летопис (малките плочи на Нефи). 

Докато четете 1 Нефи 9, търсете причините, които 

дал Нефи за пазенето на тези два летописа. В раздела 

"Разбиране на Писанията" ще научите какво знаем днес 

за причините той да пази два комплекта плочи. Този 

случай ни учи, че Господ има план, който взема пред вид 

както провалите, така и успехите ни. 

Разбиране на Писанията 

1 Нефи 9:З-б-С мъдро намерение 
През 1828 г. Пророкът Джозеф Смит превеждал Книгата на 

Мормон и бил завършил 116 ръкописни страници. Мартин 

Харис няколко пъти молел Джозеф !\а му позволи !\а пока

же прево!\а на семейството си. Отна'Iало Госпо!\ казал не, но 

накрая разрешил, ако Мартин обещаел !\а ги покаже само 

на неколцина избрани. Мартин Харис нарушил обещание

то си и 116-те страници били загубени. Сърцето на Джозеф 

било разбито, но чрез това изживяване той научил ценен 

урок за послушанието и как за не'Iестивите е невъзможно 

!\а попречат на Небесния Отец !\а изпълни !\елото Си (вж. 

У. и 3. 3:1-10). 

] 
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Господ знаел какво ще стори Мартин Харис и се подготвил 

за него още пре!\и !\ве хиля!\и го!\ини. Госпо!\ казал на 

Нефи !\а по!\готви !\ва комплекта летописи, обхващащи 

е!\ин и същ перио!\ от време. lIървият, големите плочи, 

съдържал светската история на нефитите. Вторият, малките 

плочи, бил запазен за тяхната свещена история. Джозеф 

Смит почнал да превежда от това, което Мормон съкратил 

от големите плочи, тъй че загубените от Мартин Харис 116 

страници съ!\ържали информация от светската история. 

Госпо!\ знаел също, че враговете на lIpopoKa биха по!\мени

ли откра!\наните страници, тъй 'Ie ако Джозеф бе превел 

отново същия материал, биха казали, 'Ie не е пророк, защо

то не би могъл да го преведе по същия начин два пъти (вж. 

У. и 310:10-19). Господ казал на Джозеф да не превежда 

повторно тази част, а да превежда малките плочи на Нефи, 

които обхващат същия перио!\, но съ!\ържат много по-важ

ния свещен летопис (вж. У. и 3. 10:30-45; вж. и "Основни 

източници за Книгата на Мормон," стр. 11). 

Изучаване на Писанията 11 __ .6> 

Изпълнете дейности А и Б, докато изучавате 1 Нефи 9 .  

А Напишете 6ележ:ка в 6ялото поле 

В 1 Нефи 9 Нефи използва фразите "тези пло'ш" и "!\ругите 

плочи" за двата различни комплекта плочи, които Господ 

му заповядал да направи. В бялото поле на вашите Писания 

напишете бележка, която да ви помага да помните за кой 

комплект ПЛО'IИ става !\ума, например: тези плочи = малки
те плочи и другите плочи = големите плочи. 

Б Прилаrайте това в ж:ивота си 

Нефи се ПО!\'ШНИЛ на Госпо!\ и направил !\ва комплекта 

ПЛО'IИ, макар и !\а не му било казано защо. Как примерът 

на Нефи на вяра и послушание може да ви вдъхнови да 

живеете според заповедите, които може да не разбирате 

напълно? 

1 Нефи 10 

Пророчествата на Лехий 

Глави 1-8 от 1 Нефи са предимно обобщение от Нефи 
на летописа на баща му Лехий, а глава 9 е обяснението 
на Нефи защо пазил два комплекта плочи. В 1 Нефи 10 
Нефи започва летопис на собствения си живот и служе

не (вж. 1 Нефи 10:1). Той включил пророчество от баща 
му за бъдещето. Като четете това пророчество, отбе

лежете колко много подробности получава Лехий чрез 

откровение относно бъдещи събития. Отбележете 

също въздействието на думите на Лехий върху Нефи. 

Разбиране на Писанията 

1 Нефи 10:14-Разпръсването и съ6ирането на 
Израил 
Лехий сравнява !\ома на Израил с маслиново !\ърво, 'IИИТО 
клони щели !\а бъ!\ат пръснати по цял свят пора!\и неверие

то им. Той вижда собственото си семейство като част от това 

разпръсване. (Вж. 1 Нефи 10:11-13 .) 



Той пре,J(сказва също, 'Ie сле,J( като Евангелието БЪ,J(е отне

сено на еЗИ'IНиците, пръснатите клони от Израилевия 

,J(OM щели OTHoBo,J(a се съберат. lIосле Лехий обяснява, 

че да "бъдат присадени" на дървото, представляващо 

Израилевия дом, означава" да стигнат до знанието за 

истинския Месия" (ст. 14). С друг думи, начинът човек 

,J(a стане наистина член на Израилевия ,J(OM е ,J(a слуша 

и приема Евангелието на Исус Христос. 

Изучаване на Писанията 
Докато ИЗУ'Iавате 1 Нефи 10, изпълнете ,J(ейност А или Б. 

А Четете за OTrOBopa 

в 1 Нефи 10:4-11 Нефи записал описано от Лехий събитие, 

което щяло ,J(a се случи сле,J( шестотин го,J(ини в БЪ,J(ещето. 

lIpo'IeTeTe тези стихове, за ,J(a си помогнете ,J(a отговорите 

на следните въпроси за Светия Израилев: 

1. Защо бил нужен Изкупител? 

2. Какво щяло ,J(a се слу'IИ на Месията? 

3. Как еЗИ'IНиците щели ,J(a научат за Христа? 

Б Попъпнете празните места 

В 1 Нефи 10:17-22 Нефи споделя свидетелството си за силата 

на Духа ,J(a ни помага ,J(a разберем Божиите неща. Обобщете 

СВИ,J(етелството на Нефи за силата на Духа и как това се 

отнася към вашия живот. 

1 Нефи 11-12 
Нефи учи за Христос и 

Неговата мисия 

Какво правите, когато четете пасаж от Писание или 
получавате съвет от ръководители на Църквата, за 
който знаете, че е важен, но не га разбирате? В 1 Нефи 

10:17-19 Нефи свидетелства, че можем да разберем 

Божиите неща чрез силата на Светия Дух и ни помага 

да разберем какво следва да правим. Нефи пожелава да 

"видя, и да чуя и да знам" (ст. 17) това, което е било 
показано на баща му във вдъхновения сън. 

1 Нефи 11-14 представлява летопис за това как Господ 

изпълнил желанието на Нефи и не само му показал 
видяното от Лехий, но и му дал значението на многа 

от символите. Като четете глава 11, вижте какво напра
вил Нефи, за да е готов да получи това чудно откровение. 
В глава 12 потърсете по кои начини Нефи прилага това 

откровение към народа си. 

Разбиране на Писанията 

1 Нефи 11:16-З6-Що е "6паrовопение ftожие"? 

"Да благоволя буквално значи ",J(a се спусна cpe,J(". 

"Благоволението Божие" трябва ,J(a се разбира ... по ,J( Ba начи 

на. Първият аспект е благоволението на Бог Отец, разбирай 

Елохим (вж. 1 Нефи 11:16-23). "Благоволението Божие" се 

състои в обстоятелството, че Той, едно възвисено Същество, 
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слиза от ве'IНИЯ Си престол, 

за i\a стане Отец на еi\ИН 

смъртен Син, Син pOi\eH 

"според начина на плътта" 

(Брус Р. МакКонки, The 
Mortal Messiah, 1:314) ... 

"Вторият аспект на Божието 

благоволение е това на Сина, 

тъкмо Христос (вж. 1 Нефи 

11:24-32). Иехова-Отецът на 

небето и земята, творецът 

на всичко от самото на'Iало, 

великият АЗ СЪМ, Богът на 

Авраам, Исаак и Яков-ще 

дойде на земята, ще напусне 

божествения си престол, ще получи тяло от плът и кост, ще 

се остави на слабостите на плътта и низостта и греховните 

склонности на човешката ПрИрОi\а, и ще изработи собстве

ното си спасение като смъртен 'IOвек; това е учението за 

"Божието благоволение" (Джозеф Фийлдинг МакКонки и 

Робърт Л. Милър, Doctrinal Coттentary оп the Book 01 Morтon, 
4 тома, 1987-92 г., 1:78, стр. 82). 

1 Нефи 12 

метежни (ст. 4)-Високи, 

шумни 

бездна (CT.V. 18)-Широка 

пропаст, i\ълбоко място 

върху земята 

: чезнали в неверие (ст. 22)

� Постоянно отпадали, губели 

: сили поради липса на вяра 

1 Нефи 11-12-Какво научил Нефи от съня на 
Лехий? 
Следната таблица обобщава част от това, което научил 

Нефи от съня на баща си : 

Символ от Т'Ьлкуване, дадено 
с'Ьня на Лехий на Нефи 

Дървото с бели плодове 
(вж. 1 Нефи 8:10-11) 

Реката с (нечиста) вода 
(вж. 8:13) 

Прътът от желязо 
(вж. 8:19) 

Мъглата от мрак 
(вж. 8:23) 

Величественото и 
оБIIIИРНО здание във 
въздуха (вж. 8:26) 

Божията любов, която Той 
показал, като дал Сина Си за 
наIII Спасител (вж. 1 Нефи 
11:21-25; наречено" дървото 
на живота" В 15:22) 

Дълбините на пъкъла, В 

които падат нечестивите (вж. 
12:16; наречена "нечистотия" 
в 15:27) 

Словото Божие, което може 
да ни отведе безопасно до дъ
рвото (вж. 11:25) 

JJИЗКУIIIенията на дявола", 
които заслепяват хората, тъй 
че те загубват пътя си и не 
могат да намерят дървото 
(вж. 12:17) 

Гордостта и суетните 
въображения на света 
(вж. 11:36; 12:18) 

Хора, които поемат по 
пътеката към дървото, 
но се губят в мъглата 
(вж. 8:21-23) 

Хора, стигнали до дър
вото, държейки се за 
пръта, но отпаднали, 
когато били подиграни 
(вж. 8:24-25, 28) 

Онези, които жадували 
величественото и оБIIIИ
рно здание повече от 
дървото (вж. 8:26-27, 
31-33) 

Хора, които се държали 
за пръта, стигали до 
дървото и вземали от 
плода; те не обръщали 
внимание на подигр 
авките и не отпадали 
(вж. 8:30, 33). 

Нефи не е определил типа 
хора във всичките множества 
на съня, но той вижда 
следните групи хора: 
• Хора, които са чули Хрис

ТОС, но "Г О прогониха" 
(вж. 11:28) 

• Хора, които разпнали 
Христос даже след като 
Той изцелил болните 
и прогонил дяволите 
(вж. ст. 31-33) 

• Хора, които се събирали в 
"едно голямо и оБIIIИРНО 
здание" да се борят срещу 
дванадесетте апостоли 
(вж. ст. 34-36) 

• Нефити и ламанити, които 
били "събрани да се сра
жават" (вж. 12:1-4, 13-15) 

• Нефити, които поради гор
дост били унищожени от 
ламанитите (вж. ст. 19-23) 

Онези, които вкусвали 
от най-великия Божи дар 
-вечен живот (вж. 15:36). 

Изучаване на Писанията 
Докато изу'raвате 1 Нефи 11-12, изпълнете i\ейност А или 

ei\Ha от i\ругите i\Be i\ейности (Б или В). 

А Открийте значението на съня 

От прочетеното в 1 Нефи 11 и 12 отговорете на следните 

въпроси, за i\a опишете какво наУ'IИЛ Нефи от бащиния сън. 

lIри НУЖi\а използвайте раЗi\ела "Разбиране на lIисанията". 

(Може i\a запишете в теТралката си значението на символи

те срещу съответните стихове в 1 Нефи 8.) 

1. Какви характеристики или качества има i\ЪРВОТО с 

желателния ПЛОi\, които го правят i\ействен символ на 

Божията любов към чеi\ата Му и на Еi\инението на Исус 

Христос? 

2. Как словото Божие (lIисанията и i\умите на пророците) 

е ПОi\обно на железния прът, ВИi\ЯН от Лехий? 

3. По какъв начин словото Божие ви е помогнало "да вкуси

те" радостта, идеща от Божията любов? 

4. lIo какъв на'IИН изкушението е ПОi\обно на "мъгла от 

мрак" и кой е начинът i\a не БЪi\ем заслепени и се загубим? 

5. Каква е разликата между онези, които стигнали до дърво

то и после отпаднали, и онези, които стигнали и останали? 



Когато на Нефи бил открит смисъла на бащиния сън, той 

научил много неща за това какво ще прави Исус, когато 

дойде почти 600 години по-късно. 

1. IIрегле)\айте 1 Нефи 11-12 и избройте поне осем събития 

от живота на Спасителя, показани на Нефи. 

2. Какво учи това пророчество за точността на Божието 

знание за бъ)\ещето? 

в Направете предупредитепен знак 
Направете диаграма или знак, обозначаващ голямото и 

обширно з)\ание, )\ървото и без)\ната, която ги раз)\еля 

(вж. 1 Нефи 12:18). Бележете всеки символ и напишете пре

)\упре)\ителен плакат, което би помогнало )\а убе)\ите )\ру

гите да избягват зданието. Проявете творчество и изпол

звайте нова идея или подход за плаката си. 

1 Нефи 13 

Видение за последните дни 

Видението, получено от Нефи в отговор на "размишле
нието" му върху бащиния сън е записано в 1 Нефи 11-14. 
Глави 11-12 съдържат пророчество за земното служе
ние на Исус Христос, единението Му и посещението 

Му при нефитите на американския континент. 

Видението продължава в глава 13 с пророчество какво 
ще стане на американския континент след унищоже
нието на потомството на Нефи. Отбележете колко 
подробно и точно е то. Отбележете също колко много 
знаел Нефи за бъдещето на своя народ в обетованата 
земя още преди да напуснат района около Червено море. 

Разбиране на Писанията 
1 Нефи 13 

мерзка (стихове 5-6)

lIорочна, омразна 

блудници (стихове 7-8)

Неморални жени, прости

тутки 

Книгата (ст. 20)-Библията 

извратят (ст. 27)-Променят 

към зло или нечестие 

други книги (ст. 39)

Книгата на Мормон и )\руги 

Писания 

1 Нефи 1З:З-Кои са "царствата на езичниците"? 

Нефи използва думата езичници за означаване на всички 

нации извън земята на Израил. За по-пълно определение 

вижте Ръководство към Писанията, "Езичници", стр. 57. 

1 Нефи 1З:5-9-Какво значи "църква, която е най

мерзката"? 

Не е коректно )\а 

мислим, че някоя 

конкретна църква 

или деноминация е 

"голямата и мерзка 

църква", спомената 

от Нефи. Всяка група 

хора, сле)\ваща пъти

щата на Сатана, са 

част от царството на 

дявола и врагове на 

Христа и Неговата 

Църква (вж. 2 Нефи 

10:16). Те са по)\обни 

на онези, които живе

ят в голямото и 

обширно здание от 

съня на Лехий. 

1 Нефи 1З:12-Кой 6ип "човекът сред езичниците"? 

Нефи вижда "един човек сред езичниците", когото Духът 

Божий вдъхновява да плава натам, където потомците на 

Лехий щели да бъдат в обетованата земя. Христофор 

Колумб забележително съответства на описания от Нефи 

'IOвек. Колумб пише: "От ранната ми мла)\ост насетне аз 

бях моряк и про)\ължавам )\а съм такъв )\о )\нес ... Господ бе 

благоразnоложен към желанието ми и ми даде кураж и разбиране; 

знание за мореплаването Той ми даде в изобилие ... Нашият 

Господ освободи ума ми, изпрати ме в морето и ми даде жар за 

делото. Онези, които чуваха за (на'Iинанието) ми, го нарича

ха безумно, по)\играваха ме и се смееха. Но кой би се съмнил, 

че тъкмо Светият Дух ме вдъхнови? (от Якоб Васерман, 

СоlитЬиs, Ооn Qиiхоtе 01 the Seas, 19-20, стр. 46; курсивът доба

вен; цитирано в МакКонки и Милет, Doctrinal Commentary оп 

the Book 01 Mormon, 1:91). 
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Изучаване на Писанията 11��iil> 

Изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ейности (А - В), ,J(OKaTO изу'raва

те 1 Нефи 13. 

А Сравнете 

в 1 Нефи 13:1-9 Нефи описва една "мерзка църква", чиято 

цел била ,J(a унищожи светиите на Бог (вж. раЗ,J(ела 

"Разбиране на lIисанията" по-горе). 

1. Като четете тези стихове, избройте какви казал Нефи 

че са желанията на онези под влияние на Сатана. После 

направете ,J(руг списък с някои от благословиите, най

важни за членовете на Църквата. 

2. Напишете кратко съобщение, като обясните защо благо

словиите в списъка за верните членове ще донесе по

голямо щастие от написаното в ,J(ругия списък. 

Б Под6ерете титул към даден стих 

1 Нефи 13:10-19 е документ за видението на Нефи за откри

ването на американските континенти от европейски изсле

!юватели. Той вижла и конфликтите, които европейските 

заселници щели ,J(a имат с потомците на Лехий в РО,J(ните 

им земи. 

1. Препишете следните титули в тетрадката си. После след 

всеки напишете номера на стих от 1 Нефи 13:10-19, ПО,J(

хожлащ на титула: 

• Поклонници отплуват към Новия свят за религиозна 

свобода 

• Макар малобройни, революционните армии 

побеЖ,J(ават 

• Кораби прекосяват 3 ООО мили в Атлантика 

• Колумб отплува към Новия свят 

• Туземни американци изтласкани от домовете им 

• Ези'IНИЦИ просперират в Америка 

2. Знаете ли нещо в историята на страната ви, което сочи 

ГОСПО,J(ната ръка в ПО,J(готовката й ,J(a получи Евагелието? 

в 0606щете пророчествата 

На Нефи било показано как в последните дни щели да се 

появят Библията, Книгата на Мормон и други Писания. 

Обобщете какво ви,J(ял той, отговаряйки на сле,J(ните 

въпроси: 

1. Какво видял той да става с Библията след написването й 

от пророците и апостолите, което щяло да кара езични

ците ,J(а "се препъват"? (вж. 1 Нефи 13:20-29). 

2. Какво щял да стори Господ с потомците на Нефи, когато 

езичниците дойдели в Америка? (вж. 1 Нефи 13:30-31). 

3. Какво би сторил ГОСПО,J( ,J(Hec в помощ на еЗИ'IНИЦИ, Ю,J(еи, 

потомци на Лехий и '!Ленове на Неговата Църква, за ,J(a 

научат истинското Евангелие? (вж. 1 Нефи 13:32-41). 

4. Как посланието от стих 37 се отнася до вас и бъдещите 

ви решения? 

1 Нефи 14 

Видението на Нефи за 
езичниците в последните дни 

Видението на Нефи свършва в 1 Нефи 14. Там на нега 

му била показана бъдещата борба между Църквата 

на Агнеца и голямата и мерзка църква на дявола. 

Отбележете обещанията, дадени от Господ на езични

ците, които приемат Евангелието в последните дни. 

Дори да бяхте от Израил, освен ако не сте юдей или 

потомък на Лехий, ще бъдете считан за един от езич

ниците, за които пише Нефи. Като четете тази глава, 

търсете каква би била ролята ви в Господното дело на 

последните дни. 



Разбиране на Писанията 
1 Нефи 14 

мерзка (ст. 3)-lIорочна, 

омразна 

"велико и чудно дело" 
(ст. 7)-Отнася се до 

Възстановяването на 

Евангелието и Църквата 

блудницата (ст. 10)

Църквата на ,J(явола е блу,J(

ница в смисъл, 'Ie хората й 

са забравили Бог и следват 

Сатана. 

1 Нефи 14:7-10-Защо има "само две църкви"? 
"Църквата на ,J(явола" не визира конкретна църква, а всяка 

група, лице, организация или философия, работещи против 

Църквата на Исус Христос и спасението на Божиите чеда. 

Истина и добро могат със сигурност да бъдат намерени и 

извън Църквата на Исус Христос на светиите от после,J(ните 

,J(НИ, но пълнотата на Евангелието, която се намира само 

във възстановената Църква, е съществена за спасението, 

което Небесният ни Отец желае за всички Негови чеда. 

Възстановяването на Евагелието, това "велико и . . .  чудно 

дело" (1 Нефи 14:7), както казал ангелът на Нефи, ще разде

ли хората "или за убеЖ,J(аването им в мир и живот Be'IeH, 

или за пре,J(аването им на тяхното кораВОСЪР,J(е'Iие и на сле

потата на умовете им, ,J(o откарването им в плеННИ'Iество и 

също до унищожение" (ст. 7). 

Старейшина Брус Р. МакКонки, който бил 'шен на Кворума 

на ,J(ванайсетте апостоли, учи: "Има само светлина и мрак; 

не съществува неясна зона на З,J(рача. Хората или ХО,J(ят в 

светлина, или не могат да бъдат спасени. Всичко по-малко 

от спасение не е спасение. Може би би било по-добре да 

ходим ходим в здрач или да зърнем първите няколко лъча 

на ,J(але'Iна зора, отколкото ,J(a сме обвити в пълен мрак, но 

истинското спасение е само за онези, които кра'шт напре,J( в 

ослепителната светлина на обе,J(НОТО слънце (T11e Millennial 
Messiah: The Second Coтing 01 the Son 01 Маn, 1982 г., стр. 54). 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiiiiii:> 
Изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ейности (А - В), ,J(OKaTO изуча

вате 1 Нефи 14. 

А Открийте 06ещанията "ако - ToraBa" 

В 1 Нефи 14:1-3 ангелът казва на Нефи за благословиите 

"ПО,J( условие", ,J(остъпни за езичниците, което вклю'ша и 

нас. Тези благословии са обявени като обещания "ако

тогава" - ако направите това, Бог ще направи следното. 

Открийте обещанията и допълнете следните заявления 

в TeTpa,J(KaTa ви. 

Ако: 

• еЗИ'Iниците ... 

• не вкоравяват ... 

Тогава: 

• те ще БЪ,J(ат причислени към ... 

• те ще бъдат един ... 

• те не ще бъдат повече ... 

• И тази голяма яма ... 

Намерете факти в някой вестник 

В 1 Нефи 14:7-10 ангелът казва на Нефи, 'Ie хората избират 

меж,J(У ,J(Be възможности. 

1. Прегледайте тези стихове и обобщете какви са тези две 

възможности (вж. и раздела "Разбиране на Писанията). 

2. lIрегле,J(айте статиите и рекламите в е,J(ИН вестник и 

открийте поне два примера за хора, групи или философии, 

в които Сатана желае да вярваме вместо в Евангелието на 

Исус Христос. Обяснете защо тези неща не могат да ни 

,J(oHecaT "мир и живот вечен" (ст. 7). 

в Напишете ваши со6ствени въпроси 
за тест 

В края на видението си Нефи гледа борбата, която щяла да 

се ВО,J(И меж,J(У "църквата на Агнеца Божий" и църквата на 

,J(явола. Той научава също, че ГО,J(ИНИ по-късно ,J(pyr пророк 

ще ПОЛУ'IИ същото откровение. 

1. Изсле,J(вайте 1 Нефи 14:11-30 и напишете шест - осем 

тестови въпроса от тези стихове, които мислите, че са 

важни. Не пропускайте също ,J(a ,J(a,J(eTe и отговорите. 

2. Какво научихте в тези стихове за това какво би било 

собственото ви бъдеще? 

1 Нефи 15 

Нефи проповядва на 
братята си 

1 Нефи 11-14 е летопис за чудно видение, получено от 

Нефи в отговор на желанието му да "видя нещата, които 

баща (ми) видя" (вж. 1 Нефи 11:3). Отбележете какво 

открива Нефи в 1 Нефи 15 за Ламан и Лемуил, като се 

връща след разговора с ангелите. Като четете тази глава, 

търсете причините, поради които Нефи могъл да ходи в 

светлината на божествено откровение, а братята му се 

спъвали в мрак. Отбележете също допълнителните 

обяснения, дадени от него, помагащи ни да разберем 

откровенията, получени от него и баща му Лехий. 

Разбиране на Писанията 
1 Нефи 15 

обърквани (ст. 20)

Смесени с ,J(pyr Hapo,J(, тъй 

'Ie не могат пове'Iе ,J(a БЪ,J(ат 

различавани 

огнените стрели на 
противника (ст. 24)

Яростните атаки на Сатана 

се възнася (ст. 30)-издига се 

дните на изпитанието 
(ст. 31)-Време за изпитание 

и доказване (в смъртността) 

тленното (ст. 31)

Физическото 
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1 Нефи 15:13, 16-Какво е присаждане? 

За обяснение как домът на Израил е като дърво и пояснение 

на присаЖ)lането вижте раЗ1(ела "Разбиране на lIисанията" за 

1 Нефи 10:14 (стр. 19). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете е1(на от сле1(ните 1(ейности (А - В), 1(окато изу'ra

вате 1 Нефи 15. 

А Намерете примера "ако - ToraBa" 

Нефи чува братята си да казват, че не разбрали бащиния сън. 

1. IIрегле1(айте 1 Нефи 15:1-9 и обяснете какво направил 

Нефи (което братята му не сторили), за да разбере казано

то от баща им. 

2. В тетра1(ката си 1(овършете сле1(ните ТВЪР1(ения, за 1(а 

покажете примера "ако - тогава" за ПОЛУ'Iаване на откро

вение, даден от Нефи в стих 11: 

Ако: 

• Ако не ... 

• И Ме помолите ... 

• с ... 

Тогава: 

• тези неща наистина ... 

3. Мислете за "ако" - твърденията и какво бихте могли да 

направите да увеличите готовността си да получите отго

вори от Небесния Отец. 

Б Подредете твърденията 

В отговор на братята си Нефи оприличил Израилевия дом 

на маслиново дърво. Използвайте 1 Нефи 15:12-20, за да 

подредите следните твърдения в точния им ред: 

• Евангелието отива при езичниците, защото Ю1(еите и 

ламанитите го отхвърлили. 

• Езичниците ще приемат Евангелието и ще бъдат приса

дени на маслиновото дърво, представляващо Израил. 

• Нефитите са откършена клонка от 1(ЪРВОТО на Израил. 

• Дървото ще БЪ1(е възстановено 1(а изпълни обещаното 

на Авраам. 

• Потомците на Лехий ще чуят и приемат Евангелието. 

в Използвайте цитат 

Старейшина Нийл А. Максуел, 

'шен на Кворума на 1(вана1(есетте 

апостоли, казва: "Истинските Y'Ie

ници поемат огнените стрели на 

противника, като държат високо 

каления щит на вярата с една 

ръка, 1(окато с 1(ругата се 1(ържат 

за железния прът ... Тук не може 

1(а има грешка; това ще заеме и 

двете ръце!" (в доклад на конфе

ренцията, април 1987 Г., стр. 87; 

или Ensign, май 1987 Г., стр. 70). 

Внимателно прочетете 1 Нефи 15:21-36 и напишете как 

вярата и ПРИ1(ържането към Божието слово могат 1(а ви 

помогнат 1(а устоявате на изкушенията пре1( вас. 

1 Нефи 16 

Чудодейна топка и 

счупен лък 

Забелязвали ли сте, че когато сте в тон с Духа, е много 

по-лесно да се справяте с нещата в живота ви, които вър

вят зле? От друга страна мнозина откриващ че с отда

лечаването им от Господ контролът им върху собстве

ното самообладание се смалява. В 1 Нефи 16 ще прочете

те и за двата вида изживявания. Открийте как Господ 

понякога използва несгодите, за да даде важни уроци. 

Разбиране на Писанията 
1 Нефu 16 

тежки неща (стихове 1-2)-Трудни за приемане истини 

1 Нефи 16:10-Каква 6ипа "вапчестата топка с 
изкусна изра60тка?" 

Изкусна в този стих значи направена грижливо, изпипана и 

сложна. Господ приготвил топката, за да води Лехий и мал

ката му колония в пустошта. От Алма научаваме, че тази 



топка, служеща за пътево)\ител или компас, била Hape'IeHa 

Лиахона (вж. Алма 37:38). 

Лехий и семейството му открили, че Лиахоната има две вре

тена или показалци, които им сочели посоката за път (вж. 

1 Нефи 16:10). На топката имало и място, къ)\ето се появява

ли на)\писи, които по чу)\о "се изменяха от време на време" 

(ст. 29; виж стихове 26-30). Този пътево)\ител работел споре)\ 

вярата им (вж. стихове 28-29). 

Изучаване на Писанията II __ iiiiii�> 
Докато изучавате 1 Нефи 16, изпълнете дейност В (дейности 

А и Б са по избор). 

А Напишете определение 

Братята на Нефи се оплаквали, защото Нефи им казал 

"тежки неща" (1 Нефи 16:1). 
1. ИЗУ'Iете стихове 1-3 и обяснете какво споре)\ вас значи 

"тежки неща". 

2. Обяснете защо същите истини не били "тежки неща" 

за Нефи. 

Б Направете рисунка 

Изучете 1 Нефи 16: 10-30 и нарисувайте как според вас 

би могла )\а изглеж)\а Лиахоната. Включете описание на 

особеностите й. 

в 0606щете какво станало 

Семейството на Лехий стра)\ало в пустошта, когато лъкът 

на Нефи се С'IУПИЛ. 

1. Обобщете какво станало във всеки от следните пасажи 

от 1 Нефи 16 и после обяснете какво смятате че може 

)\а е наУ'IИЛО семейството от всяко изживяване: 

а. Стихове 17-19 

б. Стихове 20-21 
в. Стихове 22-23 
г. Стихове 24-29 
)\. Стихове 30-31 

2. Как изживяването със счупения лък на Нефи би могло 

да ви помогне, ако внезапно загубите работата, която 

ви осигурява пари, нужни )\а храните и обличате семей

ството си? 

3. Макар дори Лехий да роптаел, защо мислите, че Нефи 

отишъл при него за съвет къде да ловува? 

1 Нефи 17 
"Ти ще ПОСТрОИII1 един кораб" 

Малкато колония на Лехий накрая приключва пътуване

то си в пустошта, когато Господ ги отвежда в плодородно 

.място на брега на морето, което те наричат Изобилие. 

В 1 Нефи 17 Нефи дава някои подробности от преживява

нията им в пустошта, които не е споменавал преди. 

Вижте колко дълга са пътували в пустошта, какво са яли 

и как успели да оцелеят при такава храна. Отбележете и 

защо Ла.ман и Лемуил отново започнали да роптаят. 

• Ерусалим 
I 

I 
I 

I 

���,o !l 
�СИЙСКИЯТ запив) 

"И оттогава се 
движихме почти на 
изток" (1 Нефи 17:1) f} 

Исмаил умрял на 

�
� 

�
�

�
� Изобилие (?) 

(1 Нефи 17:4) 

Вероятен маршрут на пътуването на Лехий в пустошта 
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Разбиране на Писанията 
1 Нефи 17 

мях (ст. l1)-Уред за вдухва

не на ВЪЗ1(УХ в огън за пови

шаване на температурата 

Мях,аухало 

повеленията (ст. 22)

Закони, правила 

охулиха (стихове 30, 42)

Говориха лошо за, обиждаха 

счита еднакво всяка плът 
(ст. 35)-Отнася се към ВСИ'I

ки Свои 1(еца е1(накво 

линеене (ст. 48)

Унищожение 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете 1(ве от сле1(ните 1(ейности (А - Д), 1(окато изу'ra

вате 1 Нефи 17. 

А Какво учи Нефи за пътуването в 
пустошта? 

1. lIрегле1(айте 1 Нефи 17:1-6, 12 и отговорете на сле1(ните 

въпроси за пътуването в пустошта: 

а. Колко време им отнел пътят от Ерусалим до Изобилие? 

б. Какво основно яли те в пустошта? 

в. Защо мислите че Нефи казал "големи бяха благосло

виите Господни върху ни" (ст. 2)7 

2. Открийте урока "И тъй ние ВИЖ1(аме", като намерите 

примера "ако - тогава" в ст. 3: 

Ако "чедата човешки 

Тогава "Той ги __________ и ______ __ _ 

дава ______________ . _________ _ 

3. Може да не сте скитали в пустиня, но животът ви пак има 

ТРУ1(НИ пре1(извикателства. Обяснете как може 1(а прило

жите онзи "И тъй ние ВИЖ1(аме" урок в своя живот. 

Б Дайте един съвременен пример 

Господ казал на Нефи да построи кораб - задача, надхвър

ляща ПРИРО1(ните му способности. Изучете 1 Нефи 17:7-11 

и отбележете какво сторил ГОСПО1( и какво поискал Той 1(а 

направи Нефи. lIосле напишете разказ за някой, който 

днес е помолен да направи нещо трудно и трябва да се 

осланя на Господ да научи как да го изпълни. 

в Сравнете 6ратята 

1. Изучете 1 Нефи 16:1-3, 18-20, 37-38; 17:17-21, 48 и изредете 

причини защо Ламан и Лемуел роптаели, били гневни и 

защо "се зара1(ваха". 

2. ИЗУ'Iете 1 Нефи 16:4-5; 17:19, 47 и изре1(ете ПРИ'IИните 

Нефи да е радостен и защо бил наскърбен. 

3. Какво научавате за характерите на тези хора от разликите 

в 1(вата списъка? 

4. Сравнете какво казали, че знаят Ламан и Лемуил в 

1 Нефи 16:38; 17:19, 22 в сравнение с казаното че знаят 

в 1 Нефи 17:55. Какво променило разбирането им? 

5. Кое от HaY'IeHoTo от 1 Нефи 17 може 1(а ви помогне 1(а сте 

повече подобни на Нефи и по-малко на Ламан и Лемуил? 

Г Напишете със свои думи 

Нефи напомня на братята си разказа за Моисей, извел че1(ата 

на Израил от Египет, и го сравнил с Лехий, извеЖ1(ащ семей

ството си от Ерусалим (вж. 1 Нефи 17:23-45). 

1. lIрегле1(айте тези стихове и избройте поне 'Iетири СХО1(НИ 

неща меЖ,JIУ случилото се с нарo1(а на Моисей и колония

та на Лехий. 

2. Прочетете внимателно 1 Нефи 17:45 и обяснете какво 

зна'IИ споре1( вас 1(а "почувствате" словата на ГОСПО1( или 

кажете за СЛУ'Iай, когато сте ПО'IУВСТВали lIисанията 1(а 

ви говорят. 

д 06яснете картината 

Братята на Нефи не били 

щастливи и е1(инствено 

Господната сила ги възспи

рала да не отнемат живота 

му. Вдясно е рисунка на 

сцена от 1 Нефи 17:48-55. 

Обяснете какво става на 

рисунката и кажете кои 

стихове представлява тя. 

1 Нефи 18 

Пътуването до 
обетованата земя 

Познавате ли хора, които страдали поради греховете си, 

но не искали да се променят? Дали те евентуално са се 

покаяли? Колко страдания са изтърпели преди да проме

нят поведението си? Кой още бил засегнат от поведение

то им? Ламан и Лемуил имат такова изживяване в 

1 Нефи 18. Потърсете какво накрая ги мотивира да се 

покаят. Отбележете също ефекта на упорството им 

върху семейството им. 



Разбиране на Писанията 

1 Нефu 18 

изкусна (ст. 1)

Изключителна, уникална 

избълваха (ст. 17)

Изговориха високо, 

изкрещяха 

: налегнати от годините 
� (ст. 17)-Възрастни 

Изучаване на Писанията 111iiiiiiiii�ii> 
Изпълнете 1(ве от сле1(ните 1(ейности (А - В), 1(окато изучава

те 1 Нефи 18. 

А Интервюирайте човек 

Семейството на Лехий било готово 1(а отплува към неизвест

на земя в кораб с необи'raйна конструкция (1 Нефи 18:1-7). 

Ако сте репортер, пратен 1(а интервюира 'шеновете на 

семейството преди отпътуването им, какво мислите, че биха 

ви казали те? Подберете трима души от групата на Лехий и 

2 въпроса, които да задавате като репортер. После напишете 

какво смятате, 'Ie ще отговорят на въпросите ви тези хора. 

Б Не пропускайте детайлите! 

Историята за плаването на семейството на Лехий 1(0 обето

ваната земя е интересна и СЪ1(ържа някои важни 1(етайли, 

които лесно могат 1(а БЪ1(ат пропуснати. Като прочетете 

1 Нефи 18, отговорете на следните въпроси: 

1. Кои 1(вама нови 'шена на семейството на Лехий за пръв 

път са споменати в тази глава? 

2. Защо мислите, че Господ допуснал Нефи да остане вър

зан тъй дълго, вместо да го освободи с чудо, както сторил 

Той в 1 Нефи 7:18; 16:39 и 17:48? 

3. Какво става в тази глава в изпълнение на пророчеството 

на Господ от 1 Нефи 17:13? 

Открийте уроците от >Кивота 

Историята за плаването 1(0 обетованата земя може 1(а БЪ1(е 

разгле1(ана и като метафора (символ) на земния ни живот. 

Например мнозина, като братята на Нефи в 1 Нефи 18:9, 

се концентрират върху земните интереси и забравят Бог и 

зависимостта си от Неговата сила. Отговорете на следните 

въпроси, за да проучите как този история е подобна на 

изживяванията, които бихме могли 1(а имаме: 

1. Как онова, което Нефи сторил за братята си в ст. 10, е 

подобно на това, което съвестта ни (светлината Христова) 

прави за нас? 

2. Как неработещият компас и бурята са ПО1(обни на това, 

което ни се случа, когато "вържем" съвестта си? 

3. С какво освобождаването на Нефи би могло да се сравни 

в нашия живот? 

4. Какво ставало всеки път, когато Нефи се молел? Как 

може да приложите това в своя живот? (вж. специално 

стихове 1-3,21-23). 

5. Как описанието на грубото пове1(ение на братята на 

Нефи, синовете на Исмаил и жените им (ст. 9) може 1(а 

важи за днешното поведение и липса на уважение към 

другите у някои? 

1 Нефи 19 

н Да успея по-пълно да ги 

убедя да повярват в Господа" 

Защо някои хора обичат Писанията и намират в тях 
едно богатство на утеха, надежда и насърчение, а други 

не се интересуват от тях или ги считат за безмисле
ни? Нефи ни казва, че написаното от нега няма да е угад

но на света, но на Бог и на "онези, които не са от света" 
(1 Нефи 6:5). Защо смятате, че хората, които са насо

чили сърцата си към нещата от този живот, имат 

малък интерес за нещата от вечността? Докато изуча

вате 1 Нефи 19, потърсете какво направил Господ, за да 

насърчи чедата Си да се завърнат у дома и да живеят 

отново с Нега. 

Разбиране на Писанията 

1 Нефu 19 

бичувани (ст. 13)-Измъчвани, наказвани 

'" '"" � ...... i... 't � � 
'<: f'. 
� 

�I 
.� 

:::: '" 
� . :::: С. ... 

� .... ... 



�...: 

���. 
�бij 
� п 

�� .. � 
� � 

�� � 
� � 
� �i"': 

1 Нефи 19:1-6-два комплекта плочи 

В 1 Нефи 9 Нефи пише, 

че изработил ,J(Ba комплекта 

ПЛО'IИ. lIървият, големите 

ПЛО'IИ на Нефи, СЪ,J(ържали 

подробен разказ за неговия 

народ;вторият,малките 

плочи на Нефи, бил свещен 

религиозен летопис. В 1 Нефи 

19 фразата "първите ПЛО'IИ" 

или ,J(ругите ПЛО'IИ" се отна

ся за големите плочи на 

Нефи, а изразът "тези 

плочи" се отнася до малките 

ПЛО'IИ (вж. "Основни източ

ници за Книгата на Мормон", стр. 11). 

Нефи се надявал, че тези писания ще бъдат полезни за 

бъдните поколения в отвеждането им при Христос. 

1 Нефи 19:1Q-Кои били 3енок, Неум и 3енос? 

Нефи цитира 3енок, Неум и 3енос като пророци от староза

ветни времена, чиито подробни пророчества за Исус Христос 

били записани на ПЛО'Iите от пиринч. Тези СВИ,J(етелства не 

са открити в Стария завет, какъвто го имаме ,J(Hec. Техните 

писания О'Iеви,J(НО са част от онези "ясни и най-ценни" исти

ни, които били премахнати от "голямата и мерзка църква" 

(1 Нефи 13:26). Без Книгата на Мормон не бихме знаели 

нищо за тези трима верни пророци от старозаветно време 

и за техните пророчества . 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiii:> 
Изпълнете две от следните дейности (А - В), докато изучава

те 1 Нефи 19. 

А Изредете "ясните и най-ценни части" 

Господ заповядал на Нефи да включи във втория си 

комплект плочи (малките плочи) много от ясните и най

ценни части, които щели да липсват от Библията (виж 

1 Нефи 19:3 и раЗ,J(ела "Разбиране на lIисанията"). 

1. Прегледайте 1 Нефи 19:8-14 и избройте истините, науче

ни от Нефи за раждането, живота и смъртта на Исус 

Христос и какво щяло ,J(a сполети Израилевия ,J(OM сле,J( 

смъртта Му. 

2. В изброените от вас истини определете кои Нефи казва, 

че научил от ангела и кои от писанията на 3енок, Неум 

и 3енос. 

Б Анапизирайте как нещата MoraT да 
са разпични 

lIомислете за ПО,J(робните пророчества за живота на Исус, 

възстановени от Книгата на Мормон (виж 1 Нефи 19:8-14). 

Как мислите, че вярванията на юдеи и християни биха били 

различни, ако тези истини още бяха в нашия Стар завет? 

Стихове за овпадяване-
1 Нефи 19:23 

Нефи чете много неща от писанията на пророк Исаия 

на семейството си. lIpo'IeTeTe 1 Нефи 19:22-24 и обяснете 

защо Нефи искал семейството му (и ние) ,J(а знаем словата 

на Исаия. 

1 Нефи 20-21 

Послания от пророк Исаия 

Нефи чете на хората си от пророчествата на Исаия 

"за да успея по-пълно да ги убедя да повярват в Господа, 

техния Изкупител" (1 Нефи 19:23). В 1 Нефи 20-21 са 

записани някои от тези важни пророчества на Исаия 

от пиринчените плочи, подобни на откриваните в 

Стария завет. Като четете тези глави, търсете какво 

учил Исаия за Израилевия дом. Защо Израил бил тъй 

наказан през вековете и какво прави Годпод да доведе 

Своя заветен народ обратно при Себе Си? Като част 

от днешен Израилев дом ние също може да прилагаме 

думите на Исаия в живота ни. 

Разбиране на Писанията 
1 Нефи 20 

се осланят на (ст. 2)

Разчитат на, уповават на, 

остават верни на 

коварно (ст. 8)-Нечестно, 

ПОДЛО,нелоялно 

1 плодът на утробата ти 
: (ст. 19)-lIотОМСТВОТО (,J(eqa, 
1 внуци и пр.) 

1 Нефи 20:1-Кои са "водите на Юда"? 

Старейшина Брус Р. МакКонки пише: "Исаия казва, че 

"домът на Яков" "излезе из Юдовия източник" ( Исаия 48:1), 

заявление от голям интерес за светиите от после,J(ните ,J(НИ 

пре,J( ВИ,J( факта, 'Ie ,J(умите му, както били записани на пло

'Iите от ПИРИН'I, ,J(обавят фразата "или от водите на кръщение
то" (1 Не. 20:1), запазвайки така в чист вид един старозаве

тен текст за кръщението" (Mormon Doctrine, 2 изд., 1966 г., 

стр. 832). Това е чудесен пример за "ясните и най-ценни" 

истини, отстранени от Библията (1 Нефи 13:29). 



1 Нефи 20:1-2-"Те наричат се6е си от светия rpaA" 

Според цитат в 1 Нефи 20:1-2, пророк Исаия налага наказа

ние на Израилевия 1(ОМ за претенция 1(а сле1(ват ГОСПО1(, без 

1(а спазват запове1(ите Му. Те смятали, че понеже са нарo1( в 

завета и живеят в светия гра1( Ерусалим, ГОСПО1( винаги би ги 

защитавал. Исаия напомня, че е важно не къде, а как живееш 

(вж. стихове 18-22). Същият принцип е в сила и днес. 

Ерусалим, древният свещен град 

1 Нефи 20:З-8-"Аз съм проrпасип предиwните 
неща ... ти показах нови неща" 

Господ е дал на чедата Си много свидетелства или причини 
1(а вярват на 1(умите и пророците Му. В 1 Нефи 20:3-8 Той 

цитира някои от тях и обяснява защо тези ПРОРО'Iества 

били нужни. От самото на'Iало Бог откривал много събития, 

които щели да се случат далеч в бъдещето. Една от целите 

Му в тези пророчества била да попречи на нечестивите хора 

да вярват в идоли или фалшиви богове заради чудните Му 

1(ела (вж. стихове 3-5). Бог също открива случки, ставащи 

внезапно, за 1(а не могат нечестивите 1(а кажат, "Аз знаех" 

(вж. стихове 6-8). 

1 Нефи 20:14-17-ГОСПОД подкрепя пророците Си 

Господ обича пророците Си и "ще изпълни словото (Си), 

което Той прогласи чрез тях" (ст. 14). В едно съвременно 

откровение ГОСПО1( заявява: "1(али 'Iрез Моя собствен глас 

или 'Iрез гласа на служителите Ми, все е1(НО" (У. и 3. 1:38). 

1 Нефи 21 

пастирите (ст. 1)

ОВ'Iарите; в този слу'raй 

религиозните ВО1(а'IИ на 

Ю1(еите 

от майчината ми утроба 

(ст. l)-Преди да бъда роден 

колчан (ст. 2)-Кутия за 

стрели 

запустелите наследства 
(ст. 8)-lIразни или беЗПЛО1(

ни насле1(ства 

врязал (ст. 16)-изрязал, 

вдълбал или белязал 

много тясно (ст. 20)-Когато 

ГОСПО1( събере че1(ата Си в 

Сион, те отново ще бъдат 

много на брой 

1 Нефи 21:1-Едно важно възстановяване от ппочи· 
те от пиринч 

Цялото първо изречение от пророчеството на Исаия, цити
рано в 1 Нефи 21:1, липсва в съответната глава на книгата 
на Исаия (вж. Исаия 49:1). Този материал очевидно е бил на 
плочите от пиринч, използвани от Нефи, но е бил изгубен 
от 1(нешната Библия. Исаия 49 (или 1 Нефи 21) казват за 
И1(ването на Месията, събирането на Израил и отнасянето 
на Евангелието на езичниците. От версията в Книгата на 
Мормон научаваме, че това послание в частност било отпра
вено към онези израилтяни (като семейството на Лехий), 

откъснати като клони от основното тяло на Израил и раз
пиляни в 'Iужбина. Научаваме и 'Ie причината за скитал
'IecTBoTo им било нечестието на ВО1(а'Iите им в Ерусалим. 

1 Нефи 21 :1-9-Кой 6ип онзи, KoroTo Господ пови· 

кап още от майчината му утро6а? 

Стихове 1-9 описват Спасителя, Исус Христос, Който бил 
призован още преди раждането Му (вж. ст. 1), чиито думи 
режели сърцата на нечестивите като остър меч (вж. ст. 2), 
животът Му бил като лъскава стрела (вж. ст. 2), бил светли
на за езичниците (вж. ст. 6) и Който бил презрян от хората 
(вж. ст. 7). Тъй като животът на пророците понякога бил 
подобие или пример на този на Спасителя, тези стихове 
могат да важат и за Исаия. Те са приложими и към 
lIpopoKa Джозеф Смит: 

• Той бил предопределен. Той СВИ1(етелства: "Всеки, който има 
призование 1(а служи на обитателите на света, бил опре
делен за тази цел на Великия съвет в небесата още преди 

сътворението на този свят. Предполагам, че съм бил опре-
1(елен за тази служба на същия онзи Съвет" ( Teachings 01 
tl1e Prophet Josepl1 Smith, стр. 365; вж. и 2 Нефи 3:7-15). 

• Думите му били остри, а животът му лъскава стрела. Той 
казва: "Аз съм като голям неогладен камък, търкалящ 
се надолу от висока планина; и единствената шлифовка, 
която получавам, е когато някой ръб се изтрие от 1(ОПИР 
с нещо 1(РУГО, У1(РЯЙКИ се с нарастваща сила в религиозен 
фанатизъм, свещеНИ'Iеско лукавство, ... лъжливи ИЗ1(атели, 
подкупни съдии и съдебни заседатели, ... подкрепяни от 
тълпи, богохулници, безнравствени и покварени мъже и 
жени - цял пъкъл, откъртващ парче тук и парче там. Така 
аз ще се превърна в ГЛa,J(ка и лъскава стрела в кол'raна на 
Всемогъщия" (Teachings 01 tl1e Propl1et Joseph Smitl1, стр. 304). 

• Той бил изпратен да бъде светлина за езичниците. Господ зая
вява пред него, "това поколение ще има словото Ми чрез 
тебе" (У. и 3. 5:10; вж. и У. И 3. 86:1 1). 

• Той бил презрян от хората. Ангелът Мороний пре1(сказал, 

че за Джозеф ще БЪ1(е говорено и 1(обро, и лошо сре1( 
всички хора (вж. Джозеф Смит-История 1:33). 
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Изучаване на Писанията II:iiiiiiiiiiiiiiiiii:> 
Изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ейности (А - Д), ,J(OKaTO изу'ra

вате 1 Нефи 20-21. 

А Намерете отrоворите 

Исаия видял слабостите на Израилевите деца. Той ги призо

вал ,J(a се покаят, за ,J(a могат ,J(a вършат ,J(елото, възложено 

им от ГОСПО,J(, И ,J(а получат благословиите Му. IIpo'IeTeTe 

1 Нефи 20:1-11,20 и отговорете на сле,J(ните въпроси: 

1. Какво направил ГОСПО,J(, за ,J(а ,J(окаже на Своя Hapo,J( кой 

е Той? (вж. стихове 3-8; виж и "Разбиране на lIисанията" 

за 1 Нефи 20:3-8). 

2. Зашо мислите, 'Ie Нефи използва сравнението желязно 

сухожилие (ст. 4), за,J(а опише ,J(ецата на Израил? 

3. Макар в миналото хората да били непокорни, какво казал 

'Ie би направил за тях ГОСПО,J(? Защо? (вж. стихове 9-11). 

4. Какво казал Господ, че трябва да направят хората? 

(вж. ст. 20; виж и Мосия 26:29-30). 

5. Как тези поучения на Исаия биха могли да бъдат прило

жени днес "за наша полза и поука (1 Нефи 19:23)? 

Б 06яснете сравненията 

В 1 Нефи 20:11-17 Господ заявява ролята Си като Създател и 

Спасител. Тези стихове казват също за обичта и подкрепата 

Му към Неговите пророци. В стихове 18-22 Исаия описва 

какво би станало с че,J(ата на Израил, ако са били постоянно 

послушни. lIосле ги призовава ,J(a се покаят. 

1. IIрегле,J(айте 1 Нефи 20:18-22 и обяснете как сравненията 

(като или подобен), които използва Исаия - река, вълни, 

пясък и чакъл, описват ГОСПО,J(ните обещания за верните. 

2. Защо мислите, че за не'Iестивите няма мир? (вж. ст. 22). 

в Пророчеството Mo�e се изпълни по 
повече от един начин 

E,J(Ha от особеностите на много от ПРОРО'Iествата на 

Исаия е че те могат да имат повече от едно приложение 

и изпълнение. 

1. ИЗУ'Iете 1 Нефи 21:1-10 и обяснете как тези стихове опис

ват Исус Христос. 

2. Обяснете как тези стихове могат ,J(a опишат и IIpopoKa 

Джозеф Смит (вж. и раЗ,J(ела "Разбиране на lIисанията"). 

Г Как си спомняте за Спасителя? 

и Аз няма да те забравя, 
о, доме Израилев" 

1. Когато Господ не могъл да бла

гослови Израил (Сион) поради 

непокорството на хората, какво 

почувствали 'Ie се случва тези 

хора? (виж 1 Нефи 21:14). 

2. Какво казал ГОСПО,J(, че винаги 

би Му напомняло за Неговия 

на народ? (вж. ст. 16). 

3. Напишете какво ви помага да 

си спомняте Спасителя както 

в Църквата, така и ,J(руга,J(е. 

Подредете идеите 

В 1 Нефи 21:22-26 е обещанието на Исаия, 'Ie ГОСПО,J( ще 

спаси Своя Hapo,J(. Сле,J(ват няколко важни И,J(еи от тези 

стихове. IIреПО,J(ре,J(ете ги така, 'Ie ,J(a са в pe,J(a, в който 

се явяват в пасажа. 

• ГОСПО,J( ще избави онези, които са в робство на грях и 

не'Iестие. 

• Силни и влиятелни хора ще ПО,J(крепят ,J(елото на 

Църквата. 

• Всеки човек ще знае, че Исус Христос е Спасителя. 

• Господ ще се бори с онези, които воюват против 

Църквата Му. 

• Онези, които уповават на ГОСПО,J(, няма ,J(a се срамуват 

от Евангелието. 

• Господ ще възстанови Църквата сред езичниците като 

стандарт за праведност за света. 

• Онези, които се борят срещу Църквата, ще се унищо

жат сами. 

1 Нефи 22 

Събития от последните дни 

Нефи знаел, че словата на Исаия били трудни за разби

ране от някои хора. Всъщност собственото му семейство 
га питало да обясни какво цитирал в 1 Нефи 20-21 (вж. 
1 Нефи 22:1). Като четете 1 Нефи 22, отбележете обяс
нението на Нефи за много от важните истини, откри
ти в 1 Нефи 20-21. В частност отбележете какво казва 
Нефи за разпръскането на Израил и ролята на езични
ците в неговото повторно събиране в последните дни. 
Помнете, че много от членовете на Църквата днес, 
макар да са от Израилевия дом по потекло и по завет, 
са включени сред "езичниците", споменати в тази глава 
и имат роля в събирането на Израил. 

Разбиране на Писанията 
1 Нефu22 
запретне ръката си (ст. 10)-Да покаже силата Си 

1 Нефи 22:8-Какво е "чудното депо", което rоспод 
ще върwи в поспедните дни? 
През повечето от дългата си история децата на Израил не 

били верни на този Бог, Който ги направил Своя избран 

Hapo,J(. Въпреки благословиите Му те често пре,J(ПО'IИтали 

светските пре,J( Божиите пътища. В резултат повечето от 

тях били разпръснати по света и загубили И,J(еНТИ'Iността 

си. lIотомците на Лехий са пример как e,J(Ho семейство било 

пръснато, но запазило идентичността си. Те знаели кои 



били. ЧУi\НОТО i\ело на 

послеi\ните i\НИ ще БЪi\е i\a 

събере заеi\НО толкова от 

разпилените потомци на 

Израил, колкото пожелаят 

да се върнат при Господ. 

Макар qленовете на 

Църквата i\Hec i\a са от 

Израилевия i\OM, Нефи 

говори за някои от тях като 

за езиqници, защото произ

хождат от езически народи. 

Изучаване на Писанията 11��iii> 

Изпълнете i\Be от слеi\ните i\ейности (А - Г), i\OKaTO изу'raва

те 1 Нефи 22. 

А Разпръсването на Израил: Кой, къде, 

Kora и защо? 

Думите на Исаия за разпръсването на Израил се намират в 

1 Нефи 21:1. Нефи обяснява пове'Iе i\a това в 1 Нефи 22:3-5. 
Обобщете допълнителната информация, която научаваме 

за разпръскването от Нефи. Не пропускайте да обясните 

кой бил пръснат, кога, къде били пръснати и защо. 

Под6ерете идеята към стиха 

в 1 Нефи 21:22 Исаия говори за ролята на еЗИ'IНиците в 

събирането на Израил. В 1 Нефи 22 Нефи ни i\aBa повеqе 

информация за това. Препишете всяко от следните твърде

ния в тетрадката си и след всяко избройте стихове/стих от 

1 Нефи 22:6-12, съдържащи тази идея: 

• Силата на Господ е нужна на езичниците да благословят 

всиqки нарОi\И с Евангелието. 

• Богатството и просперитетът на езическите народи ще 

бъдат използвани за подкрепа на мисионерската работа, 

нужна за събирането на пръснатия Израил. 

• Израил ще БЪi\а събран qрез стигането им i\0 знанието, 

'{е Исус Христос е техен Спасител. 

• Един велик езически народ ще пръсне потомците на 

Лехий. 

• Езичниците ще благословят целия Израилев дом, като ги 

научат на Евангелието. 

• Господ ще донесе Евангелието на великия езически 

народ. Този народ на свой ред ще благослови потомците 

на Лехий, като сподели с тях Евангелието. 

• Господните завети ще бъдат открити на света чрез силата 

на Господ. 

в Напишете вестникарско заrлавие 

В 1 Нефи 22:13-18 Нефи описва възмеЗi\ието, което ще спо

лети неqестивите в послеi\ните i\НИ. За всеки от тези стихо

ве напищете вестникарско заглавие, обобщаващо описано

то от Нефи събитие. 

Г Сравнете 

Нефи обяснява някои от разликите между това какво ще 

се случи на праведните и на нечестивите в последните дни. 

1. Изуqете 1 Нефи 22:16-26 и избройте обещаното на пра

ведните. Направете друг списък с наказанията, които 

ще сполетят нечестивите. 

2. lIpOqeTeTe 1 Нефи 22:28-31 и обяснете какво иска Нефи 

i\a науqим от написаното от него. 
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Втората книга на Нефи � 

Втората книга на Нефи започва много години след като 

семейството на Лехий напуска Ерусалим и пристига в 

обетованата земя. В първите четири глави Нефи записва 

после)\ния съвет, който му )\ал неговият баща пре)\и 

смъртта си. Като четете 2 Нефи, забележете какво се 

случва на семейството след смъртта на Лехий. 

2 Нефи 1 

б " 11 Съ У дете се, синове мои 

Съветът на Лехий в 2 Нефи е специално насочен към 

Ла.ман и Лемуил. Преди да га прочетете, помислете 

какво бихте могли да им кажете вие, ако бяхте техен 

родител. Отбележете какво казва Лехий и помислете 

какъв ефект би могло да има то за синовете му. 

Разбиране на Писанията 
2 Нефu 1 

въпреки наlllите огорче

ния (ст. 5)-Въпреки пред

извикателствата и изпита

нията 

посветена (стихове 7, 32)
Специално отделена или 

набелязана за свещени цели 

чезна (ст. 10)
Непрекъснато отпа)\ам, ста

вам слаб 

възмездия (ст. 12)
Изпращането на наказания; 

събития, показващи 

Божието възмез)\ие 

повеленията (ст. 16)
Закони, заповеди, правила 

навлечете (ст. 22)
Довеж)\ате върху вас 

забвението (ст 23)
Състояние на забрава, неиз

вестност 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете дейности А и Б, докато изучавата 2 Нефи 1. 

А Довършете тези изречения 

В 2 Нефи 1:5-12 са )\умите на Лехий )\о синовете му за земя

та на тяхното насле)\ство, включваща Северна и Южна 

Америка. Довърlllете сле)\ните твър)\ения, обобщаващи 

тези поучения на Лехий. Опитвайте се да се изразите със 

свои думи, но се уверете, че изречението изцяло покрива 

проповядваното от Лехий: 

1. Освен за потомците на Лехий земята е наследство за ... 

(Вж. ст. 5-7.) 

2. Ако тези, които живеят в тази обетована земя, служат 

на Бог и спазват запове)\ите Му, то ... (Вж. ст. 7,9-12.) 

3. Господ забранил тази земя за знанието на други народа 

тогава време, защото ... (Вж. ст. 8.) 



Старейшина Карлос Е. 

Асей, който бил член 

на IIрези!\ентството на 

Седемдесетте, разказва едно 

изживяване, което имал като 

осемнадесетгодишен свеще

ник от Аароновото свещени

'IecTBo, когато отказал !\а се 

присъе!\ини към група връст

ници, занимаващи се с нещо 

неподходящо. Той пише: 

"Когато си тръгнах, . . .  прия

телите ми се по!\играваха, 

крещейки, "Кога ще пораст

неш?", "Кога ще спреш !\а си пъзльо и религиозен фана

тик?", "Кога ще станеш мъж?" (In the Lord's Service, 1990 г., 

стр. 46; вж. и доклад на конференцията, април 1992 г., стр. 

58; или Ensign, май 1992 г., стр. 40). Лехий поискал синовете 

му !\а "бъ!\ат мъже" (2 Нефи 1:21), но имал пре!\ ви!\ нещо 

съвсем различно от онова, което мислели мла!\ежите в исто

рията. За тази !\ейност попълнете номер 1 и после номер 

2 или 3. 

1. Въз основа на проповя!\ваното от Лехий в 2 Нефи 1:13-24 

изре!\ете поне пет белега, които Лехий свързва с това !\а 

си Божий 'IOвек. С всеки белег напишете и стиха, в който 

се намира той. 

2. Напишете съобщение за различията меЖ!\у от!\елните 

белези, които сте изброили и как MOM'IeTaTa в разказа на 

старейшина Асей и много !\руги хора от света биха опре

делили що е да си мъж. 

3. Прегледайте стихове 13 и 15 и напишете съобщение, срав

няващо састоянието на праве!\ни хора, като Лехий, с това 

на хора от света, като Ламан и Лемуил. 

Исус Христос учи: "Какви човеци трябва да бъдете вие? 

Истина ви казвам, тъкмо какъвто съм Аз" (3 Нефи 27:27). 

2 Нефи 2 

Свободата да избираш 
благодарение на Единението 

Яков бил първото от двете деца на Лехий и Сара, родени 

в пустошта (вж. 1 Нефи 18:7). Затова той преживял 

много изпитания, докато растял - и заради трудното 
пътуване, и заради "грубостта на братята му" (2 Нефи 
2:1). Съветът на Лехий от 2 Нефи 2 е лично към Яков и 

ни помага да разберем как е възможно да изпитваме мир 
и радост в свят на страдания и конфликти. Това е една 

от главите в Книгата на Мормон, която ни казва много 

за плана на щастие на Небесния Отец. 

Разбиране на Писанията 
2 Нефu 2 

скръб (ст. 1 )-Стра!\ание 

посвети (ст. 2)-Отдели за 

свещена цел 

оправдана (ст. 5)-Обявена 

за освобо!\ена от грях и 

вина, опростена 

разкаян (ст. 7)-Съжаляващ 

зара!\и греха, смирен 

заслугите (ст. 8)

Благородни и добри дела 

(в случая, Единението на 

Спасителя, което ВКЛЮ'IВа 

Неговото стралание, смърт 

и Възкресение) 

благодатта на Светия 

Месия (ст. 8)-Силата 

на Исус Христос (вж. 

Ръково!\ство към lIисанията, 

"Благо!\ат", с.14) 

ходатайството (ст. 9-10)

Някой, който посредничи 

на две страни да решат про

блеми или различие (в слу

чая това е помощта на 

Спасителя за всички, които 

са се от!\елили от Небесния 

Отец чрез греха) 

придадено (ст. 10)

Свързано със 

съблазнен (ст. 16)

Изкушен, убеден 

състояние на изпитание 

(ст. 21; виж също ст.30)

Време на изпитания 

прегреlllението, прегре

lllИЛ (ст. 21-22)

Нарушаване на закон 

Ходатай (ст. 27-28)-Някой, 

който работи за съгласието 

между две несъгласни стра

ни (в случая Исус Христос) 

2 Нефи 2:З-10-"И пътят е приrотвен ... и спасението 
е даром" 
Е!\инението на Исус Христос освобож!\ава цялото чове'Iество 

от после!\иците на lIа!\ението и осигурява условия за спасе

ние от после!\иците на нашите грехове (виж !\иаграмата). 

Както Лехий казва на Яков, "спасението е даром" (2 Нефи 2:4). 

Ние не сме спасени заради някакво действие от наша стра

на, а заради Единението на Исус Христос. Обаче има изис

квания, които трябва !\а изпълним, за !\а ПОЛУ'IИМ всичките 

блага на Е!\инението на Спасителя. Лехий казва, че спасени

ето е !\а!\ено само на онези, "които имат съкрушено сърце и 

разкаян дух; и за никой друг целите на закона не могат да 

намерят отговор" (с. 7). За да получим евентуалните блага 

на Христовото Единение, трябва да упражним достатъчно 

вяра в Него, за !\а се покаем за всичките си грехове. Няма !\руг 

начин !\а ПОЛУ'IИМ всичките блага от този изкупителен акт. 
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Резултатите от 
Падението на Адам, 

от които трябва 
да бъдем спасени 

• Физическа смърт: Всички 
ние сме родени със смъртни 
тела, които рано или късно 
ще умрат. 

• Духовна смърт: Всички ние 
сме родени в греховен свят 
и сме отделени от нашия 
Небесен Отец. 

• Ние живеем на телестиална, 
паднала земя. 

Резултатите от 
нашето лично падение, 

от които трябва 
да бъдем спасени 

• Като станем отговорни за 
своите решения, нашите 
грехове ни правят недостойни 
да се завърнем в присъствието 
на нашия Небесен Отец (вж. 
Мосия 16:2-5). 

Безусловните 
блаrословии 

на Единението 
• Всички живели някога 

ще бъдат възкресени с 
безсмъртни физически тела 
(вж. Алма 11 :42-44). 

• Всички ще бъдат доведени 
в Божието присъствие, за да 
бъдат съдени (вж. Алма 
11:44; Еламан 14:15-17). 

• 3емята ще стане селестиална 
(вж. Учение и 3авети 88: 18-20). 

блаrословии 
на Единението 

• Ако имаме вяра в Исус Христос, 
покайваме се и сме кръстени, 
можем да бъдем очистени от 
греховете си. Чрез доро но 
Светия Дух ние можем до 
станем осветени и достойни 
да пребиваваме в присъст
вието но Отца и до станем 
кото Него (вж. Алма 34: 13-17; 
42: 15; Мороний 10:32-33; 
У. и 3. 76:58; 132: 19-20; 
Моисей 5:5-11). 

2 Нефи 2:5-"И по закона никоя ппът не е оправдана" 
Да бъдеш оправдан значи да бъдеш обявен за невинен, 

греховете ти да бъдат опростени. Това е да бъдеш богоуго

ден и праведен пред Бог. Лехий учи, че никой не е оправ

,J(aH (станал праве,J(ен) 'Iрез закона, но зара,J(И нарушаване 

на закона хората са отхвърлени от Бог (вж. 2 Нефи 2:5). 

Както У'IИ апостол lIавел, "lIонеже всички съгрешиха и 

не заслужават да се прославят от Бога" (Римляните 3:23). 
"Така според закона, т.е. ако приемем, че нищо друго, 

освен законът, не е в сила, хората биха били отхвърлени 

e,J(HOBpeMeHHO фИЗИ'Iески и ,J(YXOBHO. Те биха били отхвър

лени физически, защото не могат ,J(a спазят И,J(еално зако

на, и ,J(YXOBHO - зашото нарушаването на закона прави 

човека нечист, а "нищо нечисто не може да пребивава ... в 

присъствието Му" (Моисей 6:57; виж също 2 Нефи 9:6-10)" 
(Cerald N. Lund, "The Fall of Man and His Redemption"; 

Monte S. Nyman, Charles D. Tate Jr. The Book 01 Mormon: Second 
Nephi, the Doctrinal Structure, 1989 Г., стр. 90). "Изкуплението 

И,J(ва в и чрез Светия Месия", защото "Той принася себе 

си в жертва за греха, за ,J(a отговори на целите на закона" 

(2 Нефи 2:6-7). 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiiiil> 

Изпълнете три от сле,J(ните 'Iетири ,J(ейности (А - Г), ,J(OKaTO 

ИЗУ'Iавате 2 Нефи 2. 

А 06яснете защо спасението е даром 

1. ИЗУ'Iете 2 Нефи 2:3-9 и обяснете защо и ,J(BeTe ТВЪР,J(ения на 

Лехий, 'Ie "спасението е даром" (ст. 4) и 'Ie то е дадено на 

онези, които сле,J(ват и вярват в Исус Христос (вж. ст. 9) са 

верни. (При нужда вж. раздела "Разбиране на Писанията" 

за помощ.) 

2. Изсле,J(вайте 2 Нефи 2:5-8 и обяснете каква цена е платил 

Спасителят, за ,J(a ни спаси фИЗИ'Iески и ,J(YXOBHO. В какво 

положение бихме били, ако нямаше Спасител? (виж ст. 5). 

Б Бож:иите закони: ключове към 
щастието 

Някои хора смятат, че ВСИ'IКИ закони са направени от хората, 

че няма вечни закони, а следователно няма и такова състоя

ние като грях. Те вярват, че хората би трябвало да могат да 

вършат каквото пожелаят, стига да не нараняват никого. 

Сле,J( ПОУ'Iението за НУЖ,J(ата от "противопоставяне във ВСИ'I

ки неща" (2 Нефи 2:11), Лехий обяснява каква е връзката 

меж,J(У Божиите закони и нашето щастие. lIрочетете 2 Нефи 

2:13 и напишете в тетрадките си принципа, на който смята

те, че ни учи Лехий. 

Стихове за овладяване-2 Нефи 2:25 

1. Този кратък стих излага 

една проста истина за 

Падението. Прочетете 

също 2 Нефи 2:22-23, който 

обяснява какво би се случи

ло, ако Мам не бе прегре

шил и не бе опитал забра

нения плод. Напишете 

"Защото Адам падна ... " 

и ,J(овършете изре'Iението, 

като изре,J(ите после,J(СТВИЯ

та от lIа,J(ението, спомена

ти в 2 Нефи 2:22-25. (Лехий 

понякога обяснява какво 

нс би се случило без 

lIа,J(ението; преразкажете 

тези после,J(СТВИЯ, за ,J(а обясните какво се е СЛУ'IИЛО.) 

2. Лехий казва, "Човеците са, за да могат да имат радост" 

(ст. 25). Прегледайте стиховете в 2 Нефи 2, които съдър

жат думите щастие, радост, окаян, окаяност (ст. 5, 10-11, 13, 
18,23,25,27). Какво ни У'IИ Лехий в тези стихове относно 

как и защо може ,J(a БЪ,J(ем ра,J(ОСТНИ и кой иска ,J(a БЪ,J(ем 

окаяни? 



Стихове за овладяване-2 Нефи 2:27 

в тетра!\ката си начертайте !\иаграма, илюстрираща важно

то учение в този стих. Направете я така, че !\а може !\а я ока

чите на място, къ!\ето !\а я виж!\ате 'IecTo, за !\а ви напомня 

за тези важни истини. 

2 НефиЗ 

Пророчествата на Иосиф 
за другия Джозеф 

в 2 Нефи 3 Лехий споменава четири различни човека, 

наречени Иосиф. Думите му са насочени към най-мал

кия му син, Иосиф. Лехий говори за великия пророк 

Иосиф, който бил продаден в Египет. Точно от този 

Иосиф произлиза семейството на Лехий. Лехий цитира 

пророчество на Иосиф от Егиnет, изречено преди да 

умре. В нега Иосиф гавори за последните дни и за други 

двама души, наречени Иосиф, които също щели да 

бъдат негави потомци. Докато изучавате тази глава, 

разберете кои са тези двама ИОСИфО6Ци от последните 

дни и защо те са важни. 

Разбиране на Писанията 

2НефuЗ 

плода на ... слабините 

(ст. 5-7, 11-12, 18-19,21)-

1 Iотомци 

гледач (ст. 6-7, 11, 14)

Човек, който може да знае 

неща минали, настоящи и 

бъдещи (вж. Мосия 8:13-17) 

отбран (ст. 7)-Ценен, ува

жаван 

ПОТУllIаване на (ст. 12)

Спиране 

ВСЛУllIат (ст. 23)-СЛУllIат и 

се подчиняват 

възстановяване (ст. 24)-Да 

върнеllI обратно (в случая 

!\а върнеllI обратно Израил 

на техния Бог, истината, 

техните завети и земи) 

2 Нефи З:6-21-Къде се намира пророчеството на 
Иосиф? 
lIpopo'IecTBoTo на про!\а!\ения в Египет Иосиф, цитирано от 

Лехий на сина му Иосиф, липсва в Библията, която имаме 

днес. То обаче е възстановено чрез Пророка Джозеф Смит 

и се намира в Превода на Джозеф Смит като Битие 50:24-38. 

Лехий го намира на пиринчените плочи, които синовете 

му получават от Лаван в Ерусалим (виж 1 Нефи 3:3,19-20; 

5:10-16; 2 Нефи 4:1-2). 

2 Нефи З:6-18-Иосифовците от последните дни 
Древното пророчество на Иосиф се отнася за Иосиф от 

после!\ните !\ни, който щял !\а бъ!\е велик пророк и благо

словия както за потомците на Лехий, така и за целия 

Израилев дом. Пророчеството гласи, че този Иосиф от 

после!\ните !\ни щял също !\а има баща, Hape'IeH Иосиф. 

Този пророк от после!\ните !\ни е lIророкът Джозеф Смит. 

Излиза, 'Ie в 2 Нефи 3 има споменати четирима раЗЛИ'IНИ 

Иосифовци: Иосиф от Египет; синът на Лехий Иосиф; 

Пророкът Джозеф Смит; и Джозеф Смит стаРIlIИ, бащата 

на Джозеф Смит). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiii-'> 

Изпълнете дейност А и, ако желаете, дейност Б, докато изу

чавате 2 Нефи 3. 

А Анализирайте мисията на Пророка 

1. Пророкът, споменат в 2 Нефи 3:6-21, е Пророкът Джозеф 

Смит. Изредете какво сте научили за неговата мисия от 

това пророчество. (Споменати са поне десет неща.) 

Опитайте !\а кажете всяко нещо със свои !\уми. 

2. Изберете част от мисията на Пророка Джозеф Смит и 

обяснете как тя е повлияла ваllIИЯ живот. 

Б Пророчество, изпълнено в наши дни 

Две книги са споменати в 2 Нефи 3:12 - е!\на написана от 

потомците на Иосиф (Книгата на Мормон) и една написана 

от Юда (Библията). 

1. Изре!\ете какво споре!\ пророчеството щели постигнат 

тези две книги. 

2. ОПИllIете как благодарение и на двете книги сте постиг

нали изброените цели. 

3. Прочетете СКОРОllIната добавка към заглавието на 

Книгата на Мормон. По какъв начин тази книга е 

"Още едно свидетелство за Исус Христос"? 

СтареЙllIина Бой!\ К. lIакър, 'шен на Кворума на !\ванмесет

те апостоли, казва, 'Ie Библията и Книгата на Мормон "сега 

са преплетени по такъв начин, че докато четете внимателно 

едната, сте привлечени от другата; докато се учите от едната, 

получавате просветление от другата. Те са наистина едно 

цяло в ръцете ни. Сега пророчеството на Езекиил (в Езекиил 

37:15-19) стои изпълнено пре!\ нас" (в !\окла!\ на конферен

цията, октомври 1982 Г., стр. 75; или Ensign, ноември 1982 Г., 

стр. 53). 
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2 Нефи 4 

Псалмът на Нефи 

Някои от последните думи на великия пророк Лехий са 
записани в 2 Нефи 4. След смъртта на баща си Нефи 

записва някои мисли и чувства относно своята собствена 

духовност. Той ги описва в поетична форма - подобно на 
псалмите от Стария завет. Ето защо 2 Нефи 4:16-35 

често се нарича "псалмите на Нефи." Този псалм може 
да е източник на сила за всеки, който обича Господ и 
желае да Му служи, но се чувства обременен от слабос
тите си. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 4 

наложено върху главите на 
родителите ви (ст. 6)

Родителите ви ще бъдат 

отговорни 

Господ в Своето благоволе
ние (ст. 26)-Исус Христос, 

божествено същество, слу

жещо на другите 

увещанията (ст. 13)

Наказания за грехове 

заставен (ст. 14)-Наредено 

ми е 

съкрушено (ст. 32)

Смирено, без ГОР1\ОСТ 

разкаян (ст. 32)-Смирен, 

съжаляващ зара1\И греха 

окаян (ст. 17)-Нещастен, 

жалък 

заобиколен (ст. 18)

Затормозен, притеснен 

препънка (ст. 33)-lIре'Iка 

ръката от плът (ст. 34)

Човешката МЪ1\РОСТ 

Изучаване на Писанията 

Изпълнете дейности А и Б, докато изучавате 2 Нефи 4. 

А Да си спомним за пророка Лехий 
lIрегле1\айте после1\ните 1\УМИ на 

Лехий в 2 Нефи 4:1-11. lIомислете 

какво сте научили от и за Лехий 

от 1 Нефи 1 досега и изредете три 

негови характерни черти, които 

следва да се помнят. Обяснете 

защо сте избрали всяка е1\на от 

тях и защо смятате, 'Ie помненето 

им би било благословия за потом

ците му. 

в 2 Нефи 4:15-35 четем за някои ОТ "нещата на 1\ушата 

(на Нефи)" (ст. 15). Този пасаж писания е 1\обър за 'IeTeHe 

на глас. Сле1\ като го ПРО'Iетете, изберете пет фрази или 

изречения от казаното от Нефи, които са също част от 

"нещата на (вашата) душа." Обяснете защо всяко едно от 

тези неща е важно за вас. 

2 Нефи 5 

Разделено семейство 

Въпреки съвета на Лехий да бъдат сдружени (виж 
2 Нефи 1:21), семейството се разделя заради нестихва
щата завист и гняв на Ламан и Лемуил към брат им 
Нефи. Но, както свидетелства Нефи в 1 Нефи 1:20, 

Господ е милостив в избавлението на вярващите. Докато 
четете 2 Нефи 5, забележете разликата в начина на 
живот на двете групи хора в резултат на техния ман

талитет и действия. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 5 

презрени (ст. 22)

Отвратителни, омразни 

� бич (ст. 25)-Напаст, про

: клятие, МЪ'Iение 

2 Нефи 5:20-25-"Прокnятието" не 6ипо "кожа от 
чернота" 
"Проклятието", което Господ сторил на непокорните лама

нити, било да бъдат отхвърлени от Неговото присъствие 

(вж. 2 Нефи 5:20-21). Господ сторил "да ги сполети една 

кожа от 'IepHoTa", така че нефитите 1\а не се смесват или 

сключват брак с тях и 1\а 1\окарат проклятието върху себе си 

(вж. ст. 21-23). 

Изучаване на Писанията 11====:> 

Изпълнете 1\ейност А, 1\окато ИЗУ'Iaвате 2 Нефи 5. 

А Определете различията 
1. Нарисувайте таблица като следната в тетрадката ви и я 

попълнете с информацията, която ще намерите в даде

ните ИЗТО'IНИЦИ: 



Нефити Какво да търсим 
Как са се чувствали 
ръко водителите? 
Какво са напра
вили? (ВЖ. 2 Нефи 
5:1-4,12,14-18; 26, 
29,31-32). 

Какво направили 
хората? (ВЖ. ст. 6-11, 
15,17,20-22,24-27). 

Каквибилир 
езултатите? (ВЖ. 
ст. 11, 13, 16, 20-22, 
25-27,34). 

Ламанити 

2. Нефитите "заживели щастливо" (2 Нефи 5:27). Прегледайте 

2 Нефи 5, използвайте азбучния списък или Ръководство 

към lIисанията, за !\а намерите !\руги писания за "ра!\ост

та" и изре!\ете три на'Iина !\а се живее, "сле!\вайки пътя 

на щастието." 

2 Нефи 6 

Яков учи хората от 
Писанията на Исаия 

в 2 Нефи 5:26 чете'м, че Нефи е отделил Яков и Иосиф да 
бъдат "свещеници и учители" на нефитите. Някои от 
ученията на Яков са записани в 2 Нефи 6-10, което е 
двудневна проповед, изнесена пред народа на нефитите. В 

,Много от главите 6-8 Яков цитира пророк Исаия (Исаия 
49:22-52:2). Той също обяснява защо цитира тези пасажи 
и какво трябва да направят хората, за да ги разберат по

добре. Може да прочетете първо глави 6-10, И'майки пред 
вид инфОР'мацията по-долу. След това се върнете и изу
чете всяка глава, като използвате насоките в това учебно 

ръководство. 

• "Че да можете да се научите да познавате и славите името 

на Бога си" (2 Нефи 6:4). Докато четете глави 6-8, потърсе

те какво учи Яков за Бог и как окуражава народа си да Го 

слави (да Го обича и следва със смирение и уважение). 

• "Те могат да бъдат оприличени на вас" (2 Нефи 6:5). За 

втори път пророк от Книгата на Мормон ни казва да опри

личим думите на Исаия на нас (вж. 1 Нефи 19:23; вж. и 

"Оприличи писанията", стр. 5 от това ръководство). 

• В 2 Нефи 6:8-15 Яков обяснява значението на някои от паса

жите, които е прочел на народа си. 

• "Аз съм ви прочел тези неща, за да знаете относно заветите 

Господни" (2 Нефи 9:1). Докато четете глави 6-8, nомисле-

те на какво ви учат заветите на Господ - какво представля

ват и защо Господ е поел отговорността да ги изпълни. 

• "Аз ви казвам тези неща, за да може да се радвате" (2 Нефи 

9:3). Докато четете думите на Исаия, помислете как те ви 

дават повод за радост. 

• В 2 Нефи 9:4-54 Яков обсъжда учението, скрито в послание

то на Исаия. 

• в 2 Нефи 10 Яков приключва проповедта, която е започнал 

предишния ден. 

Разбиране на Писанията 
2 Нефи 6 

увещавал (ст. 3)-Карал, 

окуражавал 

знамето (ст. 6)-Нещо, уста

новено от някой с власт 

като правило, споре!\ което 

биват съдени другите; също 

така сигнал (в случая сигна

лът е Евангелието) 

бичуват (ст. 9)-Бият с кам

шик, който има нащърбени 

парчета кост или камък в 

краищата 

поразени и опечалени 
(ст. 10)-Наказани и страда

щи от физически и душев

ни болки 

мор (ст. 15)-'-Iума, болест 

плячка (ст. 16-17)-Жертви 

на врага 

притесняват (ст. 18)

Подтискат,третират 

несправедливо 

2 Нефи 6:6-18-В какъв ред ще настъпят тези 
съ6ития? 
Събитията, описани в 2 Нефи 6, не са изброени в ре!\а, по 

който са се случили или ще се случат. Ако събитията бяха 

разположени ХРОНОЛОГИ'IНО, приблизителният ре!\ на стихо

вете би бил 8-11, 6-7, 11-18. Следното описва в общи черти 

темите, засегнати в тези стихове: 

• Стихове 6-7 съ!\ържат пророчеството на Исаия за събира

нето на Израил в наши ДНИ, подпомогнато от езичниците. 

• Стихове 8-9 разказ-

ват за падането на 

Ерусалим, плеННИ'Iест

вото на ю!\еите във 

Вавилон и връщането 

им в Ерусалим под вла

дичеството на персий

ския цар Кир Велики 

(вж. "Хронология" 

в Ръково!\ство към 

lIисания, стр. 221- 225.) 

• Стихове 9-11 пре!\РИ'Iат 

първото пришествие 

на Исус Христос при 

юдеите и как те ще 

стра!\ат и ще бъ!\ат разпръснати за!\ето са Го отхвърлили. 

• Стихове 11-18 съ!\ържат по-нататъшното обяснение на 

Яков за ПРОРО'Iеството на Исаия от стихове 6-7, отнасящо 

се за събирането на Израил в последните дни. 
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2 Нефи 6:7, 1З-"Чакат" Господ 

Думата чакат, както е използвана от Исаия, значи да оста

нат непоклатими и непоколебими, !\окато нещо o'IaKBaHo 

се появи. Да "чакаш Госпо!\" зна'Iи !\а Му останеш верен 

!\окато !\ой!\е времето Той !\а благоволи !\а излее благосло

виите Си в пълна степен. 

2 Нефи 6:12-"Гопямата и мерзка църква" 

Вж. "Разбиране на lIисанията" за 1 Нефи 13:5-9 (стр. 22). 

2 Нефи 6:14-Господ ще възстанови народа си за 

втори път 

lIървият път, когато Госпо!\ възстановил наро!\а Си, 

Израил, бил когато Той ги извел от Египет с цел да ги наста

ни в обетованата земя. Втория път, когато Той желае да въз

станови народа Си, е в тази диспенсация. Пророкът Джозеф 

Смит У'IИ: "Дой!\е времето Богът на Авраам, на Исаак и Яков 

!\а протегне ръка отново за втори път за !\а възстанови 

останките на наро!\а си." (Teachings о! tl1e Prophet Josepl1 Smith, 
стр. 14). Ключовете за това събиране са възстановени от 

Моисей в храма Къртланд през 1836 г. (вж. У. и З. 110:11). 

Изучаване на Писанията II---&> 
Изпълнете дейности В и А или Б, докато изучавате 2 Нефи 6. 

А Защо да слушам? 

1. IIpe!\CTaBeTe си, че живеете във времето на Яков. От про

'IeTeHoTo в 2 Нефи 6:1-4 избройте поне три ПРИ'IИни, 

които бихте посочили, за да насърчите приятел да дойде 

с вас и да слуша ученията на Яков. 

2. Обяснете как тези ПРИ'IИНИ са в сила и !\нес, когато слу

шаме нашите ръково!\ители на свещеНИ'Iеството. 

Б 06яснете разликата 

1. IIpo'IeTeTe !\умите на Яков относно първия и втория път, 

когато Исус Христос "ще им се покаже" (вж. 2 Нефи 6:8-10, 

14-15). Сравнете !\вете появявания, като отбелязвате схо!\

ствата и различията им. 

2. Защо смятате, че второто пришествие на Спасителя ще 

бъ!\е толкова различно от първото Му? 

в Оприличаване на Светите писания 

Нефи и Яков казали на хората, че те трябва да оприличават 

или прилагат писанията, особено !\умите на Исаия, към тях 

самите (виж Нефи 19:23; 2 Нефи 6:5). Да оприличаваме писа

нията на себе си зна'Iи !\а научим какво зна'IИ !\а!\ен пасаж, 

да определим какви са принципите и да приложим тези 

принципи в нашия живот. Изучете 2 Нефи 6:6-18 и изброй

те поне три принципа или истини и разкажете как те се 

отнасят към вашия живот. 

2 Нефи 7 

Господ помага на тези, 
които уповават на Него 

Забележително подробното пророчество на Исаия за 
Месията, намиращо се в Исаия 50 от Библията, е запи
сано също и в 2 Нефи 7. Вижте въведението на 2 Нефи 6 
за по-подробно запознаване с тази и други глави, взети от 
писанията на Исаия. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 7 

разводно писмо (ст. 1)

Официален !\окумент 

заемодавци (ст. 1 )-Онези, 

на които се !\ължат пари 

вретище (ст. 3)-Облекло 

от груба козя или камилска 

козина, носено във време на 

тъга; власеница 

скубеха космите ми 
(ст. 6)-Отскубваха косми от 

брадата ми; това било знак 

за неуважение 

объркан (ст. 7)-Унизен 

кремък (ст. 7)-Много 

твърд камък 

оправдава (ст. 8)-Тук

прощава 

Изучаване на Писанията 11 __ .6> 

Изпълнете дейности А и Б, докато изучавате 2 Нефи 7. 

А Открийте посланието 

IIрегле!\айте 2 Нефи 7 и намерете послание, което смятате, 

'Ie ще помогне на сле!\ните хора. Запишете посланието в 

тетрадката си и обяснете защо мислите, че то ще помогне 

на всеки от тези хора. 

1. Човек, който не се е по!\чинил на запове!\ите и смята, 'Ie 

Госпо!\ няма !\а му jй помага повече. 

2. Човек, на когото му е трудно да разбере защо е важно да 

се следват заповедите на Господ. 

Б Пророчество 

Кои стихове в 2 Нефи 7 са 

написани от Исаия и все 

пак ЗВУ'IaТ все е!\но че са 

изре'Iени от Исус Христос? 

Обяснете защо. 



2 Нефи 8 

НСъбуди се, събуди се!" 

Има ли нещо или някой, на когото можете винаги да 
разчитате в този живот? Отговорът на Исаия на този 
въпрос може да бъде намерен в 2 Нефи 8. Докато четете 
тази глава, мислете каква благословия е да построите 
живота си върху основа, която никога няма да поддаде. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 8 

ръка (ст. 5, 9)-Сила, власт 

хулите (ст. 7)-Оби!\и, лош 

език 

изкупените (ст. 10)

Спасените от пленничество 

(този стих изглеж!\а се отна

ся за изхо!\а на Израил от 

Египет във времената на 

Моисей и пресичането им 

на '-Iервено море) 

яростта на притеснителя 
(ст. 13)-Свирепият или 

яростен гняв на врага 

Изгнанието на пленника 
(ст. 14)-'-Iовек в робство 

извън своята ро!\на земя 

утайките (ст. 17,22)

'-Iуждите частици, засядащи 

на дъното на съд за вино; 

"!\а пиеш утайките" на 

нещо значи !\а пиеш най

лошата 'ШСТ от него 

укора (ст. 20)-Наказание 

с превъзпитателна цел 

необрязаните (ст. 24)-Не 

от завета; хора, които не 

уважават или не се подчи

няват на Господ 

Изучаване на Писанията II-iiiiiiiiii_> 
Изпълнете !\ейности А и Б, !\окато изучавате 2 Нефи 8. 

А Със свои думи 
В 2 Нефи 8:17-21 (вж. и Исаия 51:17-21) Господ кани Израил 

!\а отвори очите си за факта, че няма нито мир, нито утеха 

в греха. Обратното, Госпо!\ сви!\етелства за мира и утехата, 

които и!\ват от това, че Го сле!\ваме. lIрочетете 2 Нефи 8:3, 

6-8,11-12,22-24 и избройте със свои думи какво казва Господ 

на Израил за онези, които Го следват и се уповават на Него. 

Б Оприпичаване на Писанията 
Изберете едно от следните твърдения и напишете какво 

бихте могли да кажете на приятел, изразил подобни чувства. 

Използвайте HaY'IeHoTo в 2 Нефи 8 и включете е!\но или пове

че от Госпо!\ните обещания, които сте открили в !\ейност А. 

1. "Знам, че трябва да се покая и да се завърна в църквата и 

да живея според евангелските учения, но но се притесня-

вам за това какво ще си помислят и кажат моите прияте

ли и работо!\ателят ми. Ще трябва зна'IИтелно !\а проме

ня живота си!" 

2. "Опитвам се да се покая, но се чувствам виновен през 

цялото време. Може ли някога да бъда опростен и да се 

почувствам чист отново? А и дори да се покая - аз съм 

наранил толкова много хора 'Iрез моите грехове. Каква 

полза има?" 

3. "Защо би трябвало !\а се покая? С какво е по-!\обре !\а 

водиш религиозен живот от начина, по който живея сега?" 

2 Нефи 9 

НО, колко велик е планът 
на нашия Бог!" 

Главите на Исаия, които цитира Яков в 2 Нефи 6-8, 

разкриват много за силата на Господ да избави народа 
Си. Въпреки че Исаия свидетелства за това, което Господ 
ще направи за дома Израилев, за да ги избави от техните 
врагове и да ги събере в тяхната обетована земя, Яков 
окуражава оприличаването на словата на Исаия на 
нашия личен живот (вж. 2 Нефи 6:5). Голям пример за 
оприличаване на ученията на Исаия се намира в 2 Нефи 9, 
където Яков учи и свидетелства за Божията власт да 
ни избави от нашите най-големи врагове - смъртта и 
пъкъла. Тази глава съдържа важни истини за плана на 
Небесния Отец за Неговите деца, включително за важ
ността на Единението на Исус Христос в този план. 



Разбиране на Писанията 

2 Нефи 9 

въздаде (ст. 3)-Дава 

да стане подвластен (ст. 

5, 8)-Да бъде под властта 

или контрола на 

тление (ст. 7)-Това се отна

ся за смъртното тяло, което 

ще умре 

нетление; нетленни (ст. 7, 

13)-Това се отнася за въз

кресеното тяло, което ще 

живее вечно 

първото възмездие (ст. 7)

"Непременно ще умреш" 

(Битие 2:17) е първото 

Божие възмез,тще върху 

човека 

презрели (ст. 18,42)

Мразели 

суетност (ст. 28)-Гордост, 

егоизъм 

с плътски помисли 
(ст. 39)-Светски, отдаден на 

телесни апетити и желания 

плячка (ст. 46)-Жертва 

терзая (ст. 47)-Измъчвам 

благоволения (ст. 53)

Служенето на ,Jlругите от 

страна на Исус Христос, 

божествено същество 

Изучаване на Писанията 111iiiiiiii�ii> 

Изпълнете ,JlBe от сле,Jlните ,Jlейности (А - Г), ,JlOKaTO ИЗУ'Iава

те 2 Нефи 9. 

А Бож:ествената природа на Боr 

lIророкът Джозеф Смит учи, 'Ie e,JlHO от нещата, необхо

,JlИМИ ,Jla "упражняваме вяра в Бог за живот и спасение", 

е ,Jla имаме "правилна пре,Jlстава за (Божия) характер, 

съвършенства и особености" (Lectures оп Faith, 1985г, стр. 

38). Избройте какво научавате за Бог от тържествените 

думи на Яков (думите, започващи с възклицанието "О") 

в 2 Нефи 9:8, 10, 13, 17, 19-20. 

Б Запишете въпросите 

Е,JlИН на'IИН за изучаване на lIисанията e ,Jla размишляваме 

Ha,Jl факта, че това, което 'IeTeM, СЪ,Jlържа важни отговори от 

Бог, и сле,Jl това ,Jla се запитаме" А какви са били въпросите?" 

В 2 Нефи 9:5-27 много важни истини за плана на Небесния 

Отец за спасение на Неговите деца се съдържат. Напишете 

поне пет важни въпроса за учението, на които се дава отго

вор в тези стихове. Сле,Jl всеки въпрос ВКЛЮ'Iете отговор от 

2 Нефи 9. 

в 
Стихове за овпадяване-
2 Нефи 9:28-29 

1. lIo какъв начин У'Iението от 2 Нефи 9:20 се отнася 

към проблема, който споре,Jl Яков имат някои хора? 

вж. ст. 28-29). 

2. Използвайте 2 Нефи 9:28-29 ,Jla ви помогне ,Jla обясните 

какво бихте могли ,Jla кажете на член на Църквата, твър

,JlЯЩ сле,JlНОТО: 

а. "Няма да се старая особено да се образовам. Всичко това 

е ненужно и преходно." 

б. "Няма нищо лошо ,Jla се пие по малко алкохол. 

Някои учени казват, 'Ie хората, които пият по малко, 

са ПО-З,Jlрави от онези, които не пият въобще." 

в. "Не знам защо са го призовали за тази длъжност в 

Църквата. Аз имам много пове'Iе опит от него, а и 

той наистина не е толкова умен, когато става ,JlYMa 

за lIисанията." 

Г Нарисувайте картина 

Скицирайте картина с образите, споменати в 2 Нефи 9:41-42. 

2 Нефи 10 

Изпълнението на 

Господните завети 

Яков отново обсъжда бъдещето на дома Израилев в 
2 Нефи 10. Той предрича, във връзка с това, което щяло 
да се случи с юдеите, какво ще се случи на неговия и на 
останалите народи, които ще наследят земите на него
вия народ. Открийте защо юдеите са били пръснати и 
какво трябва да се случи, преди те да се съберат отново 
у дома. Обърнете внимание също на това, което Яков е 
казал, че трябва да направим преди да бъдем "приети 

във вечното Божие царство" (ст. 25). 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 10 

свещенически лукавства 
(ст. 5)-lIРОПОВЯ,Jlване с 

цел печалба и похвала 

(вж. 2 Нефи 26:29) 

: божествената благодат 
� (ст. 25)-Божията сила 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiiiiii> 

Докато изучавате 2 Нефи 10, изпълнете дейност А или Б. 

А D,овършете изреченията 

1. Ю,Jlейският HapO,Jl е е,Jlинствения HapO,Jl на земята, който 

би ... (вж. 2 Нефи 10:3-4.) 

2. Хората в Ерусалим разпънали Исус зара,JlИ техните ... 

(вж. ст. 4-5.) 

3. Поради своите грехове юдеите ... (вж. ст. 6.) 

4. Ю,Jlеите ще БЪ,Jlат събрани ... (вж. ст. 7-9.) 



1. Кои !\ве основни и!\еи 

иска Яков !\а запомни 

неговия наро!\ споре!\ 

свидетелството му в 

2 Нефи 10:23-24? Какво 

означава да бъдеш 

"помирен в Бога"? 

2. lIo какъв начин би бил 

различен животът ви, ако 

винаги помните тези две 

истини? 

3. Напишете за !\ва начина, по които възнамерявате !\а се 

опитате да запомните тези две истини през следващата 

седмица. 

2 Нефи 11 

Трима свидетели за Исус 
Христос 

След като прочетохме думите на Яков в предишните 

пет глави, се връщаме отново към думите на Нефи. 

Нефи също цитира пророк Исаия и в 2 Нефи 11 дава 

някои от причините за това. 

В увода към Книгата на Мормон можете да прочетете 

свидетелството на трима специални свидетели за 

Книгата на Мормон. В 2 Нефи 11 ще прочетете за 
трима специални свидетели в Книгата на Мормон. 

Вижте за какво свидетелстват те. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 11 :4-Как "всички неща, които са 6ипи 
давани на човек от &ora" са симвоп на Спаситепя? 
Нефи свидетелства, че "всички неща, дадени от Бог", са 

примери или символи на Исус Христос, Неговия живот, 

служение и Единение. Господ казва на пророк Моисей 

"Всичко е сътворено и съз!\а!\ено, за !\а !\ава сви!\етелство 

за Мен" (Моисей 6:63). Животът и мисията на Моисей са 

!\обър пример, че това е вярно. Това, което е направил 

Моисей за израилтяните по негово време, е пример или 

образец за онова, което Исус Христос щял да направи за 

цялото човечество. Моисей бил избавител, спасител, зако

но!\ател, съ!\ия и во!\а'I на своя наро!\. В много по-голям 

мащаб Исус Христос е ВСИ'IКО това и пове'Iе за всички !\еца 

на Небесния Отец. 

Не само животът на пророците ни напомня за Спасителя. 

Самият Исус е използвал много обикновени неща, които 

!\а символизират ролята Му в нашия живот. Например Той 

у'IИ, 'Ie е като хляба (виж Иоана 6:35), во!\ата (виж Иоана 

7:37-38), светлината (виж Иоана 8:12), лозата (виж Иоана 15:5) 

и !\ори кокошката (виж Матея 23:37). Старейшина Брус Р. 
МакКонки, който бил член на Кворума на дванадесетте 

апостоли, учи: "Ако имахме достатъчно прозрение, щяхме 

да видим във всеки евангелски обред, във всеки ритуал част 

от открита религия, във всяко !\ело, наре!\ено от Бог, във 

всички неща, които Божеството !\ава на наро!\а си нещо, 

което символизира Be'IHoTo служение на Вечния Христос" 

(The Proтised Messiah: The First Coтing 01 Christ, 1978 Г., стр. 378). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiii> 
Докато изу'raвате 2 Нефи 11, изпълнете !\ейност А или Б. 

А Кой? Къде? Защо? 

1. Кои са тримата специални сви!\етели за Христос, спомена

ти в 2 Нефи 11 ? 

2. Като използвате обясненията в Писанията ви, съставете 

препратки, показващи къде могат да бъдат намерени сви

детелствата на всеки човек. 

3. Защо мислите, 'Ie Нефи е искал !\а знаем за тези сви!\е

телства? В отговора си използвайте казаното от Нефи в 

2 Нефи 11, както и ваши собствени мисли. 

Б Какво ви носи радост? 

1. Намерете петте места, където Нефи казва "душата ми се 

наслаж!\ава" в 2 Нефи 11. Изре!\ете нещата, за които той 

казва, 'Ie му носят ра!\ост и у!\овлетворение. 

2. Напишете три собствени твърдения в духа на "душата 

ми се наслаждава" - в същия стил като Нефи - които да 

пре!\ставят това, което ви носи ра!\ост и у!\овлетворение 

и обяснете защо. 

2 Нефи 12 

Елате на планината на Господ 

Следващите тринадесет глави, 2 Нефи 12-24, се позова

ват на книгата на Исаия (вж. Исаия 2-14). Нефи казва, 

че е включил думите на Исаия, защото те съдържат 

свидетелството на Исаия за Христос така, че всеки 
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който ги чете, да ,Може "да развесели сърцето си и да 

се радва за всички човеци" (2 Нефи 11:8; вж. и ст. 2). 

Повтаряйки това, което той и брат ,МУ Яков са учели 
преди, Нефи казва да "ОnРИЛИЧИ,М" дУ'мите на Исаия за 
нас (2 Нефи 11:8; вж. и 1 Нефи 19:23; 2 Нефи 6:5). Ние 
оnриличава'ме Писанията на нас, когато оnитва'ме да 
оnредели'м как нещо, случила се в Писанията, и,Ма прило

жение в нашия живот днес. 

След цитат от книгата на Исаия Нефи пише как 
да разбира'ме посланието на Исаия. Може да прочете
те 2 Нефи 25:1-8, преди да прочетете 2 Нефи 12-24 

и да откриете какво учи Нефи за пророчествата на 
Исаия. Исаия пише в различен стил от останалите 

автори в Книгата на МОР'мон. Той използва поезия и 

СИ'мволен език според начина на юдеите да препредават 
посланието 'му. След като потърсите евангелските 
принципи, представени в тази поезия и СИ'мволизъ'м 
и ги оприличите на нашето вре'ме и на вас са'мите, 
ще откриете ,Много пасажи в тези глави, които са 
,Многозначителни за вас. 

Когато Исаия пророкувал, съществували две царства на 
израилтяните - южното царство Юда и северното 
царство Израил (наречено също Ефре'м). Много израил
тяни от двете царства се били отвърнали от Господ и 
уповавали на идоли и собствената си 'мъдрост и сили. 
Освен това и двата народа били постоянно под заплахата 
от война с враждебни съседи, в частност 'могъщата дър
жава Асирия. Посланията на Исаия ясно показват грехо
вете на израилтяните, последствията от тези грехове, 
какво ,Могат да направят хората, за да се покаят, и неж

ните ,Милости на Господ за тези от тях, които биха се 

покаяли. Тези послания ,Могат да се отнесат и за всички 
народи на завета, които са се отделили от Господ. 

Разбиране на Писанията 
2 Нефи 12 

възвиси (ст. 2, 11, 17)

Из!\игнат високо, поставен 

на високо място 

укори (ст. 4)-Призове за 

покаяние,порицава 

се напълниха с обичаи от 

изтока (ст. 6)-Черпят 

духовна храна от езическите 

религии на Асирия и 

Вавилон 

предвещатели (ст. 6)

Хора, които се опитват 

!\а пре!\сказват бъ!\ещи 

събития,га!\атели 

оставете се от човека 

(ст. 22)-Спрете !\а се 

уповавате на човека 

2 Нефи 12:2-4-"Ппанината на дома rосподен" 
lIo времето на Исаия фразата "планината на !\ома Госпо!\ен" 

се отнася специално за храма в Ерусалим. Пророците днес 

ни учат, че това се отнася също и за всички храмове, които 

стават "планини Господни", където хората могат да дойдат 

и научат за Божиите пътища, та да могат да ги следват. 

Президент Хауърд У. Хънтър учи, че виденията на Исаия 

важат и за отделните хора, и за целия свят. След като насър

чава членовете да "почитат в храма, да поемат храмови заве

ти и !\а СКЛЮ'IВат брак в храма, нащата основна земна цел и 

върховно преживяване в смъртния живот", той !\ава сле!\на

та покана и обещание: 

"Дано да приемете смисъла и 

красотата и мира на храма във 

всеки!\невния си живот без коле

бание, за !\а !\ой!\е хиля!\олетния 

ден, обещаното време, когато 

"те ще изковат ножовете си на 

палечници, и копията си на сър

пове: наро!\ против наро!\ няма 

!\а в!\игне нож, нито ще се У'ШТ 

Be'Ie на война ... (но ще) хо!\им 

в Господната светлина" (Исаия 

2:4-5)" (в доклад на конференци

ята, октомври 1994 г., стр. 118; или 

Ensign, ноември 1994 г., стр. 88). 

2 Нефи 12:12-"д,енят на rоспода" 
"Денят на Господа" е фраза, отнасяща се до време на въз

мез!\ие. За много израилтяни това било, когато асирийци 

и вавилонци и!\вали като завоеватели. Второто пришествие 

на Исус Христос ще бъ!\е "!\ен на Госпо!\а", когато не'Iести

вите ще бъдат унищожени. На индивидуално ниво денят 

на Господ може да бъде денят, когато умираме и се завръ

щаме при Бог ИЛИ просто времето, когато разбираме, че 

обстоятелствата са извън нашия контрол и се нуж!\аем от 

помощта на Госпо!\. Както се казва в 2 Нефи 12:1G-22, Исаия 

описва !\рамаТИ'IНО как земните неща, които изглеж!\ат 

толкова ценни за някои, няма !\а значат нищо в този !\ен. 



Изучаване на Писанията 
Изпълнете ,J(ейност А, ,J(oKaTo изучавате 2 Нефи 12. 

А 06рисувайте поспанието 

Както се цитира в 2 Нефи 12:2-4, Исаия пророкува за бла

гословиите, които ще дойдат при Израил, когато те поста

вят храма и неговите обре,J(И и завети Ha,J( всички земни 

неща. В 2 Нефи 12:5-9 се намира описанието му на това, 

което хората са смятали, 'Ie е важно и на което се уповава

ли вместо на Господ. Нарисувайте картина, представяща 

посланието на Исаия в 2 Нефи 12:1-9. Бихте могли да я 

нарисувате, да направите колаж, използвайки снимки от 

списания и вестници или комбинация от ,J(BeTe. Включете 

това, което смятате, че са съвременни примери за и,J(оли 

и грешни начини за получаване на напътствия, за които 

говори Исаия в стихове 6-9. 

2 Нефи 13-14 

11 Дъщерите сионови" 

в 2 Нефи 13:1-12 се намира продължението на словото 

на Исаия за това, което ще се случи на израилтяните, 

ако продължават да вярват в лъжливи религии. Исаия 

нарича израилтяните "дъщери сионови" (ст. 16), 
което представя идеята, че те са деца на завета и той 
ги оприличава на горделива жена, която бива унизена. 
Обратното, в 2 Нефи 14 е описанието на Исаия за 
това, което ще се случи на дъщерите сионови, ако се 
смирят, покаят и обърнат към Господ. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефu 13 

вещият оратор (ст. 3)

Приятен и убедителен гово

рител 

угнетявани (ст. 5)

Подчинявани, обременявани 

предизвикателни (ст. 8)

lIре,J(извикващи гняв 

плячкосаното (ст. 14)

Неща, взети от друг чрез 

заплахи или насилие 

безсрамни (ст. 16)

lIохотливи, без уважение 

към закона за целомъдрието 

ще открие голотата им 
(ст. 17)-Ще ги разобличи, 

засрами 

кръглите като луна наки
ти за глава (ст. 18)

Огърлици с форма на полу

месец, издаващи почитане 

на лунна богиня 

изоставен (ст. 26)-Празен; 

обезлюден от Бог 

2 Нефи 1З-14-Коrа ще се изпъпни пророчеството 
на Исаия? 
Характерна особеност на много от ПРОРО'Iествата на Исаия 

е, 'Ie те се изпълняват пове'Iе от ве,J(НЪЖ. Изпълнение на 

пророчеството за траге,J(ията, описана в 2 Нефи 13 (Исаия 3) 

може да се види в събитията около падането на Юда и 

Ерусалим (виж 2 Нефи 13:8; Исаия 3:8) в ръцете на вавилон

ците около 587 пр. Хр. Обърнете внимание обаче, че уводът 

към 2 Нефи 14 ясно поставя e,J(Ho изпълнение на тези съби

тия в "ХИЛЯ,J(олетния ,J(eH." От символична гле,J(на TO'IKa не 

е TPY,J(HO ,J(a забележим в стиховете на 2 Нефи 13 греховете 

на нашите последни дни. 

2 Нефи 14:1-Седем жени 
lIРО,J(ължавайки с образа на ,J(ъщерите сионови, започнат в 

2 Нефи 13, глава 14 съдържа описанието на Исаия за жени, 

дотолкова смирени от положението си, че седем от тях биха 

се омъжили за един и същи мъж. Господ често използва 

женитбата, за ,J(a символизира заветната връзка меж,J(У Него 

и Неговата Църква; ГОСПО,J( е мла,J(оженецът, а Църквата е 

булката. БИ,J(ейки неверен и почитащ И,J(ОЛИ, Израил симво

лично е напуснал Господ и се е обвързал с друг. Както е опи

сано в 2 Нефи 12-13 обаче, тези идоли не осигуряват защита 

и са унищожени в "деня на Господ" (виж 2 Нефи 12:12-13). 

lIосле Израил си ,J(aBa сметка, 'Ie онова, в което вярва, не 

осигурява помощ ( виж 2 Нефи 13:18). А в 2 Нефи 14:1 сим

волично е описан срамът на ,J(ъщерите на Сион, когато те с 

стремят да се омъжат отново, или да се върнат при Господ. 

Този вид смирение води до тяхното изкупление и пречист

ване (виж 2 Нефи 14:2-4). 

Изучаване на Писанията 111iiiiiiiiii .. iiiC> 

Изпълнете дейност А, докато изучавате 2 Нефи 13-14. 

А Намерете темите 

В 2 Нефи 13-14 има няколко силно ВЪЗ,J(ействащи образи, 

които Исаия използва да опише какво спира хората да дой

дат при Христос, както и важни принципи, касаещи идва

нето при Христос. Напишете следните теми във вашите 

тетра,J(КИ. Сле,J( всяка тема напишете ,J(уми и фрази от 

2 Нефи 13-14, които описват какво У'IИ Исаия по въпроса, 

и стиховете, КЪ,J(ето сте намерили ,J(умите и фразите. 

'" '"" � ...... i... 
't � � 
'<: f'. 
� 

�I 
.� 

:::: 
(' 

� . :::: С. ... 
� 

.... .... 



1. [OPi\OCT И светски живот 

2. Съжаление за греха 

3. Силата на Бог да ни пречисти от греха и вината 

4. Силата на спазването на заветите i\a ни преi\пазва от злото 

2 Нефи 15 

Грехове и последствия 

в 2 Нефи 15 (Исаия 5) Исаия продължава да изобличава 
греховете на чедата Израилеви и техните последици, ако 
хората не се покаят. Ако четете внимателно, ще забеле
жите, че греховете на хората от времето на Исаия при
личат много на греховете, които вършат хората днес. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 15 

угнетение (ст. 7)- : десет уврата ... ват и ... кор 
Несправеi\ЛИВО или жестоко � ... ефа (ст. 10)-3емята ще 

отношение : дава много по-малко плод, 

� отколкото би трябвало 

2 Нефи 15:8-"Онези, които притурят къща към 
къща" 

Когато влизат в обетованата земя по времето на Моисей и 

Исус Навиев, на всяко семейство в Израил е дадена опреде

лена част от земята. Тази земя не била за продан (виж Левит 

25:23-24; 1 Царете 21:1-3), но въпреки това алчни хора опит

вали i\a я ПРИi\обият. "lIритурват къща към къща" се отна

ся за опитите на аЛ'Iните i\a изкупят цялата земя в Израил. 

Изучаване на Писанията 11 .... __ 7>..., 

Изпълнете i\ейност А, i\OKaTO изучавате 2 Нефи 15. 

А Осъвременете посланието 
Думата горка се отнася за състояние на дълбока тъга. Исаия я 

използва шест пъти, докато изобличава греховете на израил

тяните (виж 2 Нефи 15:8-22). Той знае, че ако не се покаят, 

послеi\ствията на греховете им ще им i\OHecaT i\ълбока тъга -

в частност, когато i\ОЙi\е време за възмеЗi\ие. Ако Исаия беше 

пророк на земята i\Hec, той вероятно щеше i\a открие същи

те грехове. Напишете съвременно "горко" изказване за всяко 

едно от шестте неща, които осъжда Исаия. Всяко едно тряб

ва да съдържа пример за начина, по който хората извършват 

или са изкушени i\a извършат тези грехове i\Hec. 

2 Нефи 16 

Исаия вижда Господ 

Нефи казва, че Исаия е видял Господ (вж. 2 Нефи 11:2). 

Разказът на Исаия за неговото видение и призование да 

бъде пророк се цитира в 2 Нефи 16. Пророкът Джозеф 

Смит казва: "Всеки човек, които има призование да 
служи на жителите на света, е бил предопределен за 
същата тази цел на великия Съвет в небесата преди 
този свят да го е имало и (Teachings of the Prophet 
Joseph Smith, стр. 365). 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 16 

полите (ст. l)-Краят на � серафимите (ст. 2, 6)-
робата му; описанието й как � Небесни същества, ангели 

изпълва храма е символич-

но и представя величието 

на Господ 

2 Нефи 16:2-3ащо серафимите имат крипе? 

Крилете символизират силата им i\a се i\вижат, i\a i\ействат 

и i\a правят i\РУГИ неща (вж. У. и 3. 77:4). 

2 Нефи 16:8-Исаия спедва примера на Спаситепя 

Откликът на Исаия на призованието i\a служи е ПОi\обен 

на начина, по който Исус откликва в i\ОСМЪРТНИЯ живот 

(виж Моисей 4:1; Авраам 3:27). 

2 Нефи 16:9-11-Какво трябвапо да прави Исаия, 
KoraTo проповядва? 

Стих 9 обяснява, че въпреки 

че Исаия ще направи исти

ната i\остояние на HapOi\a 

си, той ще се oTpe'Ie от нея. 

Ето защо тонът на стих 10 

е ироничен и саркастичен. 

Господ казва, че колкото 

повече Исаия ги учи на 

истината, толкова повече 

хората ще затварят очите 

си и запушват ушите си. 

Ето защо призованието на 

Исаия е да учи и свидетел

ства, докато ушите на хора

та се запушат напълно и 

i\OKaTO не остане никой, на когото i\a се ПРОПОВЯi\ва. На 



Мормон и Мороний по-късно се i\aBaT СХОi\НИ призования в 

Книгата на Мормон (вж. Мороний 9:6). 

Изучаване на Писанията II"'iiiiiiiiiiit:> 
Изпълнете i\ейност А, i\OKaTO изучавате 2 Нефи 16. 

А Какъв е урокът? 

1. Как се чувства Исаия в присъствието на Господ? (виж ст. 5). 

2. Какво е променило 'IYBcTBaTa му? (вж. ст. 6-7). 

3. На какво ни учи това относно какво трябва да правим, 

за да останем уверени в присъствието на Господ? 

2 Нефи 17-19 

Пророчества на Месията 

Глави 17-19 от 2 Нефи (Исаия 7-9) се въртят около 
специфични исторически събития и народи от време

то на Исаия (той пророкува около 740-700 пр. Хр.). 
Царството Юда, за което Исаия пророкува в тези глави, 

е заплашено от северното царство Израил (наречено 

Ефрем), което се обединява със Сирия, за да атакува 
Юда (вж. 2 Нефи 17:1-2). Посланието на Господ чрез 

пророк Исаия е че народът на Юда трябва да се уповава 
на Господ и Той ще ги избави. Те не трябва да се съюзя

ват с други народи за защита (вж. 2 Нефи 18:11-12,) 
нито да слушат който и да било друг съвет (вж. ст. 
19-22), а просто да се доверят на Господ (вж. ст. 

8-10, 13-17). 

Манасия 
+)-----t-r На фтал им 

�ib"--""---+ 3 а вул о н 
ИЗРАИЛ (Ефрем) 

Ефрем 

Места, споменати в 2 Нефи 17-19 

Може би най-важната причина Господ да обещае да 

спаси царството Юда е защото при Своето идване да 

изпълни Своето служение като смъртен Той щял да се 

роди в семейството на Юда като пряк потомък на цар 

Давид. Съответно Той щял да запази Своя народ, дока
то се случи това обещано събитие (вж. 2 Нефи 20:27; 
запомнете, че думата Месия означава "Помазаният"). 

Като четете тези глави, потърсете важни пророчества 

за раждането и мисията на Исус Христос, които се 

намират из словата на Исаия към юдеите. Обмислете 

също как посланието на Исаия за упование в силата на 

Господното избавление важи и за вас, както и за всички, 

които чакат Второто пришествие на Месията. 

Разбиране на Писанията 
2 Нефu 17 

ДОМЪТ Давидов (ст. 2)

Царят на Юi\а 

безпокои (ст. 6)-Дразни, 

измъчва 

земята, от която се ужася
ваш (ст. 16)-3емите на тво

ите врагове 

търнокоп (ст. 25)-Вид 

да направим пролом в него мотика за разкопаване на 

за нас (ст. 6)-Да си пропра- по 'шата 

вим път насила 

Емануил (ст. 14)-Дума на 

иврит, означаваща "Бог с 

нас"; отнася се за Исус 

Христос 

2 Нефи 17:8, 16-Пророчество срещу BparoBeTe 
на Юда 
Това пророчество за унищожението на Ефрем (северното 

царство на Израил) и Сирия било изпълнено през 721 пр. 

Хр., когато те били завлаi\ени от Асирия (вж. и 2 Нефи 

18:4). Асирийците извели много пленени израилтяни от 

северното царство (виж 2 Царете 17:22-23) и те станали 

известни като "изгубените племена на Израил" (виж 

3 Нефи 15:15; 17:4). 



2 Нефu 18 

Съюзете се ... препаlllете се светилище (ст. 14)-Място 

(ст. 9)-lIригответе се за на сигурност и защита 

битка 

2 Нефи 18:1-8-махер.wапап.хаw.6аз 
В 2 Нефи 17 'IeTeM как ГОСПО,J( обещава на Ахаз, царят на 

Юда, че Той ще бъде с народа на Юда и ще ги запази. 

Като знак Господ казва на Ахаз, че жена щяла да има син 

и името му щяло да бъде Емануел, което значи "Бог с 

нас." СтареЙIIIина Джефри Р. Холанд от Кворума на два

Ha,J(eceTTe апостоли учи: "Съществуват множествени или 

паралелни елементи на това пророчество, както в повече

то писания на Исаия. Най-непосре,J(ственият смисъл веро

ятно се отнасял за жената на Исаия, чиста и добра жена, 

която родила син по онова време, като детето станало 

прототип и сянка на по-велико, по-късно осъществяване 

на ПРОРО'Iеството, което щяло ,J(a се СЛУ'IИ с раЖ,J(ането на 

Исус Христос" (Cl1rist and tl1e Nеш Covenant, 1997 г., стр. 79). 

В 2 Нефи 18 четем, че 

жената на Исаия имала 

,J(eTe и ГОСПО,J( казал то 

,J(a БЪ,J(е наречено Махер

lllалал-хаlll-баз, което 

значи "за да връхлети над 

плячката, той ускори гра

бежа" или "раЗРУlllение

то скоро ще настъпи". 

Царят на Ю,J(а отхвърлил 

съвета на Исаия и вместо 

Бог да бъде с тях, те щели 

да изпитат унищожение

то от ръцете на асирий

ците. Както е записано в 

по-късните ПРОРО'Iества 

на Исаия обаче, Господ не 

позволил на асирийците 

да унищожат напълно 

народа на Юда. Той запазил Ерусалим за още 100 години, 

когато те щели ,J(a БЪ,J(ат взети в плен от по-малко разру

lllителен завоевател - вавилонците. В края на краищата, 

тази милостива защита на ГОСПО,J( ,J(ала възможност на Ю,J(е

ите да се върнат в Ерусалим и на Исус да бъде роден сред 

юдеите в земята, предречена от писанията, и по такъв 

начин дава по-велико осъществяване на пророчеството, 

,J(a,J(eHo на Ахаз от Исаия (вж. 2 Нефи 17:14). 

2 Нефu 19 

ярема (ст. 4)-Дървена лицемер (ст. 17)-Члвек, 

рамка, слагана около врато- който се преструва, че е 

вете на животни или хора нещо, което не е 

така, че ,J(a ,J(ърпат или 

носят тежки товари; тук 

символизира робство или 

неволя 

2 Нефи 19:1-7-Пророчества за района на Гапипея 
Най-северната част на Израил, близо ,J(O Галилейското езеро, 

бил район, атакуван най-напре,J( от враговете, И,J(ващи от 

север (виж картата на стр. 46). Когато И,J(ели завоевателните 

армии, този район търпял най-много раЗРУlllения. 

IIpopo'IecTBoTo на Исаия, 

цитирано в 2 Нефи 19:1-7, 

обещава спасение за този 

район чрез дете, потомък 

на Давид, което било също 

техния "Могъщ Бог". Този 

район на Галилея бил 

мястото, КЪ,J(ето Исус пре

карал по-голямата част 

от земното си служение. 

Както е записано в 2 Нефи 

19:5, Той премахнал тяхно

то пленничество и бреме 

не 'Iрез физическа битка, 

а чрез вътреlllНИЯ огън 

на Светия Дух (вж. и 

У. И 3. 19:31). 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiii:> 
Изпълнете дейност А, докато изучавате 2 Нефи 17-19. 

А Пророчества за Исус Христос 

1. 3а кой стих от 2 Нефи 17 (Исаия 7) Матея 1:20-23 показва, 

че е изпълнен? Може би ще поискате ,J(a сравните взаим

ните препратки на тези ,J(Be писания. 

2. Изредете имената и титлите на Исус Христос от 2 Нефи 

18:13-14; 19:6. Сле,J( всяко наПИlllете защо то е ПО,J(ХО,J(ЯЩО 

име или титла за Него. 

2 Нефи 20 

Враговете на Божия народ 
са унищожени 

Господ позволява на аси
рийците да завладеят 
северното царство на 
Израил. Той също и,м 
позволява да унищожат 
,Много части от царст

вото Юда. В 2 Нефи 20 

(Исаия 10) чете'м какво 
казва Господ за асирий
ците и защо не и,м било 
позволено да завладеят 
Юда изцяло. 

Като четете тази глава, nО'мислете за начините, по 
които дУ'мите на Исаия важат за Божия народ в послед
ните дни и тези, които ги преследват. Ученията в тази 
глава ,Могат да се асоциират също и с човек, отвърнал се 
от Господ, който чувства Божиите вЪЗ'мездия върху себе 



си и който се чуди дали има някаква надежда да се завър
не при Него. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 20 

постановяват неправилни 

постановления (ст. 1)

Дават нечестиви заповеди и 

правила 

негодувание (ст. 5,25)

Гняв,отвраuцение 

изтребление (ст. 22-23)

Униuцожение 

подтикне за него бич 

(ст. 26)-lIо!\готви наказание 

2 Нефи 20:28-З4-ГраДовете в Израип и Юда 
Тези стихове описват армия, идваuца от север към Ерусалим, 

униuцожаваuца градове по пътя си. 

Когато армията стига Ерусалим, Госпо!\ uцял !\а посече вра

говете и юдеите uцели да бъдат запазени. Едно историческо 

изпълнение на това е записано в Исаия 36-37. 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiit> 
Изпълнете дейност А, докато изучавате 2 Нефи 20. 

А Определете принципа 

1. Споре!\ 2 Нефи 20:13-16 кое в пове!\ението на асирийците 

разгневява Госпо!\? (Зарми CЪUЦOTO !\ържане израилтяните 

са си докарали толкова беди; виж 2 Нефи 12:8-9; 15:21). По 

какъв начин хората изразяват CЪUЦOTO отношение днес? 

2. Споре!\ стихове 20-22 какво uцe променят останатиле 

!\еца на Израил, което !\а ги върне обратно при Госпо!\? 

Как може това !\а се отнесе !\нес за хората, които искат 

или се нуждаят да се завърнат при Господ? 

2 Нефи 21-22 
Великият ден на Господ 

Когато Мороний посещава Пророка Джозеф Смит през 

1823 г., той казва на Джозеф, че Исаия 11 (цитирана 
в 2 Нефи 21) "щяло да се сбъдне" (Джозеф Смит
История 1:40). Това ни помага да разберем, че проро
чествата на Исаия, цитирани в 2 Нефи 21-22, се отна

сят за последните дни и за хилядолетното царуване 
на Христос. 

Тези глави ще бъдат източник на надежда за израилтя
ните, които разбират, че въпреки че Господ щял да 

окастри Своя народ от тяхното нечестие, от стъблото 
или по-скоро от пъна, който щял да остане след окаст
рянето, ще се появи Месията (вж. 2 Нефи 21:1). Това 

послание може да даде надежда също на личности, които 
смятат, че са преживели нещастия в живота си. Бог 
има силата да направи така, че велики неща да произля
зат от това, което изглежда унищожено. Онези, които 
се възползват от милостивите му благословии, може да 
изпитат желание да пеят във възхвала към Бог като 
онези от 2 Нефи 22. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 21 

пръчка (ст. l)-Нов 

израстък, клонка 

поясът на слабините Му, 

поясът на хълбоците Му 

(ст. 5)-И !\вата израза се 

отнасят за колан 

безпокои (ст. 13)-Дразни, 

измъ'ша 

плячкосат (ст. 14)

Униuцожат и заграбят богат

ствата 

2 Нефи 21: 1-5-Исус Христос е кnoHЪT 

Старейшина Джефри Р. 

Холанд в реч за 2 Нефи 

21 учи: "От Книгата на 

Мормон и от У 'Iения и 

Завети е ясно, че първо

образът на този пасаж 

е Исус Христос" (Christ 
and the New Covenant, 86; 

вж. и 2 Нефи 30:7-9; 

У. и З. 113:1-6). Есей, 

споменат в 2 Нефи 21:1, 

бил баuцата на цар 

Давид и, съответно, 

баuца на царската динас

тия на Израил. Въпреки 

че царете от потеклото 

на Дави!\ вече не управлявали по времето на Христовото 

раж!\ане, Исус бил от царско потекло (вж. Матея 1:1-17). 

Исус сбъднал пророчеството на Исаия и бил роден във 

време, когато царството Юда било по-скоро ПЪН, отколко

ТО MOUЦHO растяuцо дърво като по времето на Давид и 

Соломон. 

Изучаване на Писанията 11:iiiiiii�iiiit> 
Изпълнете дейност А, докато изучавате 2 Нефи 21-22. 

А Научете повече за Исус Христос 

1. Избройте какво сте научили за Спасителя от 2 Нефи 

21:1-5; 22:1-6. 

2. Изберете точка от вашия списък, която ви в!\ъхновява 

!\а "развеселите сърцето си и се ра!\вате", както се на!\я

ва Нефи в 2 Нефи 11:8. Обяснете заuцо ви в!\ъхновява и 

възвисява. 



2 Нефи 23-24 

Падането на Вавилон 

Царството Юда е запазено 
от унищожение с ръцете 

на асирийците през 721г. 

пр. Хр. Но заради нараст
ващото нечестие на народа 

на Юда вавилонците ги 
завладяват около 587г. пр. 
Хр. и.менно за да избегнат 

това разрушение, Господ 
извел Лехий и семейството 
му от Ерусалим. Вавилон 
бил много светска, идоло

поклонническа нация. Тези 

пророчества на Исаия показват, че въпреки че Господ 
използвал Вавилон, за да накаже Юда, денят за осъждане 

на Вавилон щял да дойде точно както и за Юда. 

Заради светската насоченост и нечестие на Вавилон 
той става символ на светското и нечестивото (виж 
у. иЗ. 1:16; 133:14). Унищожаването на духовния 

Вавилон ще стане при Второто пришествие на Исус 
Христос. Помислете как тези пророчества на Исаия ще 
важат за това време и как могат да ви окуражат да бъде
те верни в свят, където Вавилон изглежда има власт. 

Отбележете също, че в 2 Нефи 24 (Исаия 14) Исаия срав
нява царя на Вавилон с Луцифер. От този пасаж науча
ваме как Луцифер е паднал в досмъртния живот. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи 23 

осветените (ст. 3)

Праведни хора на завета, 

светии 

метежен (ст. 4)-Объркан, 

хаотичен 

� плода на утробата (ст. 18)

: Малки деца 

� сатири (ст. 21)-Козли или 

: .J\емони 

2 Нефи 23:11,15, 19-rрехът на rордостта 

В 2 Нефи 23-24 четем, че Бог обвинява Вавилон за същите 

грехове, за които обвинява израилтяните и асирийците

всички те свързани с гордостта (вж. 2 Нефи 12:10-12; 

13:15-26; 15:15,21; 18:9-10; 20:12-15). 

2 Нефи 24 

скиптрите (ст. 5)-Жезли, 

пре.J\ставящи правото на 

власт 

ОТ змийския корен ще 
излезе ехидна и ... огнена 
хвърчаща змия (ст. 29)-От 

малка, неотровна змия ще 

се роди отровна змия 

корена (ст. 30)-Източник, 

ПРОИЗХО.J\ 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiii�iiiit> 
Докато изучавате 2 Нефи 23-24, изпълнете коя да е от дей

ностите А или Б. 

lIророчеството на Исаия за унищожението на Вавилон и 

неговия цар се цитира в 2 Нефи 23-24. Напишете викторина 

с десет въпроса, фокусирани върху това, което смятате, че 

са най-важните концепции, преподавани в тези глави. 

Напишете отговорите в скоби сле.J\ всеки въпрос. 

Б 0606щете учението 

1. Напишете няколко твърдения, обобщаващи това, което 

наУ'IЗвате от 2 Нефи 24:4-20 за това как Луцифер станал 

Сатана и какво ще се случи в крайна сметка с него и 

онези, които му служат. 

2. Какво друго научавате за Сатана и последователите му от 

У'Iения и Завети 76:25-30, 33, 36-38, 44-46 и Моисей 4:1-4? 

2 Нефи 25 

"Ще повярват в Христа" 

Една от причините Нефи да включи думите на 
Исаия в малките плочи е свидетелството на Исаия 



за Христос (виж 2 Нефи 11:1, 4, 6, 8). След като Нефи 
свършва да цитира Исаия, той обяснява, че знае 
колко трудни за разбиране, но нога ценни са думите 
на Исаия. Потърсете как Нефи казва, че ще разбере 
по-добре пророчествата на Исаия (вж. в частност 
2 Нефи 25:1-8). Потърсете също личното пророчест
во на Нефи за Христос, което той дава "според ясно
тата" (2 Нефи 25:4). 

Разбиране на Писанията 
2 Нефи 25 

мерзости (ст. 2)-Грехове; ; благодат (ст. 23)-Силата 

мисли и .J\ела оби.J\НИ за Бог : на Исус Христос (вж. и 

бичувал (ст. 16)-Наказал ; Ръководство към Писанията, 

: "благодат", стр. 14) 

2 Нефи 25:1-8-Пет ключа към раэ6ирането на 
Исаия 

Нефи, .J\oKaTo обяснява защо .J\умите на Исаия били "ТРУ.J\НИ 

за разбиране за мнозина от моя Hapo.J\" (2 Нефи 25:1), .J\aBa 

следните ключове за по-добро разбиране на Исаия: 

1. Разберете юдеите (ст. 1-2,5). "На'IИНЪТ на пророкуване 

меж.J\У Ю.J\еите", като например как използват символи

зъм и двойствени смисли и други "неща относно начина 

на юдеите" били уникални. 

2. Използвайте съвременни писания (ст. 3--4). Съвременните 

писания .J\aBaT наЙ-.J\оброто обяснение за Исаия. Нефи 

пророкува в "яснота" много от същите неща, които 

Исаия е казал в красив символизъм. Колкото по-добре 

разбираме Евангелието, толкова по-лесно ще бъде да 

го разберем в Исаия. 

3. Молете се за "духа на пророчеството" (ст. 4). Като живеем 

достойни за даровете на Духа, всички неща ще ни се 

разкрият според волята на Господ и според желанието 

ни да ги приемем (вж. и Алма 12:9-11). 

4. Изучете географията на Светата земя (ст. 6). Исаия 'IeCTO 

използва разположението на Светата земя - хората, наро

дите и местата, за да илюстрира своето послание. 

5. Следете за изпълнението на пророчеството (ст. 7-8). Частите 

от ПРОРО'Iествата на Исаия, които остават неясни, ще ни се 

изяснят, .J\oKaTo сле.J\ИМ как се СЛУ'IВат в тези после.J\НИ .J\НИ. 

2 Нефи 25:2З-Чреэ 6лаrодат сме спасени, след 

всичко което можем да сторим 

Ние сме спасени чрез силата на Е.J\инението на Исус 

Христос. Ние трябва обаче .J\a .J\ОЙ.J\ем при Христос споре.J\ 

Неговите условия, за да получим всичките благословии, 

които той ни предлага даром. Ние идваме при Христос, 

като правим "всичко, което можем да сторим", за да Го 

помним, спазваме заветите си с Него и се ПО.J\'Iиняваме на 

запове.J\ите Му (вж. У. И 3. 20:77, 79; вж. и Авраам 3:25). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете .J\еЙности А и Б, .J\oKaTo изу'raвате 2 Нефи 25. 

А Направете пиния на времето 

Направете лента на времето в тетрадката си, като от еди

ния край я озаглавите "Времената на Нефи", а от другия 

"Второто пришествие на Исус Христос". lIопълнете я с 

поне пет от ПРОРО'Iествата на Нефи в 2 Нефи 25:10-19. 

Може .J\a .J\опълните линията на времето, сле.J\ като ПРО'Iе

тете следващите няколко глави в 2 Нефи. 

Б OTroBopeTe на въпрос от нечпен на 
Църквата 

1. Представете си, че някой, който не е член на църквата, 

ви попита "Светиите от последните дни почитат ли или 

дори вярват ли в Христос?" Избройте пет или повече 

истини от 2 Нефи 25:20-30, които бихте могли .J\a изложи

те, за .J\a поясните нагле.J\НО нашата вяра в Исус Христос и 

нашето отношение към Него. 

2. Какви лични чувства и свидетелства за Христос бихте 

СПО.J\елили с този човек? 

2 Нефи 26 

Нефи пророкува за 
своите потомци 

След като пророкува в 2 Нефи 25 за унищожаването и 
разпръскването на юдеите, Нефи пророкува в глава 26 за 
унищожаването и разпръскването на своя собствен народ. 
Отбележете защо казва че щяло да се случи това и какво 
мислят по въпроса той и Господ. 

Нефи говори също за езичниците от последните дни и 
тяхната връзка с неговия народ. В този случай езичници 
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са държавите и народите по света, които не са юдеи или 

потомци на Лехий. Тъй като живеят в "езически" дър

жави, Пророкът Джозеф Смит и другите, които са част 

от Възстановяването на Евангелието, биха били счетени 

за езичници в пророчествата на Нефи. 

Разбиране на Писанията 
2 Нефи 26 

стърнище (ст. 4, 6)-Къси 

сухи стъбла, които остават 

след жътвата на зърното 

чезнали (ст. 15, 17, 19)

lIостепено губели сили 

: обсадил (ст. 15)-Напа!\нал 

� и обкръжил 

� прелюбодействат (ст. 32)

� Вършат сексуални прегре-

: шения 

2 Нефи 26:20-rопемият препъващ камък на 
езичниците 
Според ученията на Нефи в 1 Нефи 13:29 езичниците се 

препънали, защото" ясни и ценни неща" са били премахна

ти от Писанията, оставяйки ги с неясна картина за истин

ските У'Iения на Евангелието на Исус Христос. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете !\ве от сле!\ните три !\ейности (А - В), !\окато 

изучавате 2 Нефи 26. 

А Нарисувайте картина 

Нарисувайте картина на цяла страница във вашите тетрад

ки, представяща идеите в 2 Нефи 26:3, 8, 10 защо нефитите 

били унищожени. 

Б Важ:ни теми от Еванrелието за 
нашите дни 

1. lIрези!\ент Езра Тафт Бенсън казва: "Летопис от история

та на нефитите точно преди идването на Спасителя раз

крива много съответствия с наши дни, когато очакваме 

второто пришествие на Спасителя" (в доклад на конфе

ренцията, април 1987 г., стр. 3; или Ensign, май 1987 г., 

стр. 4). Въз основа на казаното от Нефи за този перио!\ 

в 2 Нефи 26:1-11 избройте три евангелски теми, които 

бихте включили, ако ви бяха възложили !\а изнесете ре'! 

за това как да се подготвим да бъдем при Спасителя при 

Неговото Второ пришествие. До всяка тема напишете 

стиха от 2 Нефи 26, където се намира тя. 

2. Добавете още 'Iетири теми във вашия списък въз основа 

на това, което учи Нефи в 2 Нефи 26:20-22, 29-32 за езич

ниците в после!\ните !\ни. 

в Научете важ:ни истини за Боr 

1. Въз основа на ПРО'Iетеното в 2 Нефи 26:23-28, 33, избройте 

три твър!\ения за същността на Госпо!\. 

2. Обяснете защо според вас е важно всяко твърдение за 

разбирането на съответната истина за Господ. 

2 Нефи 27 

Появата на Книгата 
на Мормон 

в 2 Нефи 26:16-17 Нефи пророкува, че неговите слова и 

словата на неговия народ ще нашепват "изпод земята" 
на неговите потомци в последните дни. В 2 Нефи 27 той 

пророкува повече за това как ще се случи това " в послед
ните дни, или дните на езичниците" (ст. 1). 

Разбиране на Писанията 
2 Нефи 27 

спрете се и се изумете 
(ст. 4)-Спрете и се замис

лете за това 

забвението (ст. 29)

Състоянието никой да 

не знае за теб 

този, който изобличава на 
портата (ст. 32)-Човек, при

тежаващ правото !\а ти каже 

когато направиш нещо 

лошо (например съдия, 

епископ или родители) 



Изучаване на Писанията II:iiiiiiiiiiiiiii'> 
Изпълнете 1(ейност А, 1(окато изучавате 2 Нефи 27. 

А 06яснете с6ъдването на пророчество 

1. В тетрадката си начертайте таблица като следната. В коло

ната, озаглавена "Пророчество", напишете стиховете от 

2 Нефи 27, които СЪ1(ържат пророчеството, изпълнено от 

събитията, описани в препратките в колоната "СБЪ1(нати". 

Пророчество Сбъднати 

Джозеф Смит-История 1:59, 63-64 

Свидетелството на тримата 
очевидци 

Свидетелството на осемте 
очевидци 

Джозеф Смит-История 1:63-65 

Джозеф Смит-История 1:19 

2. След като вече сте прочели писанията в колоната 

"Сбъднати", дайте имена на хората, споменати в следните 

фрази в 2 Нефи 27: "е1(ИН човек" (ст. 9), "1(РУГ" (ст. 9, 15), 

"тримата СВИ1(етели" (ст. 12), "няколко" (ст. 13), "У'Iения" 

(ст. 15, 18), "онзи, който не е y'IeH" (ст. 19-20). 

2 Нефи 28 

Грехове и капани от 
последните дни 

в 2 Нефи 27 Нефи пророкува за появата на Книгата на 

Мормон в последните дни, за да вдигне мрака на вероот

стъпничеството. В 2 Нефи 28 Нефи описва какво ще 

опита да направи Сатана, за да не позволи на хората да 

видят тази светлина и да научат за Господ и Неговите 

истини. Онези, които четат, разбират и следват съвета 
в 2 Нефи 28, ще имат голямо предимство в преодоляване

то на капаните на Сатана и лъжливите учения на хора

та в последните дни. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефu 28 

препират (ст. 4)-Спорят 

изричане (ст. 4)

Откровение, вдъхновение 

светилища (ст. 13)

Църковни сгради 

изопачават (ст. 15)

lIроменят към зло 

плътско (ст. 21)-Светско, 

не духовно 

грабнати (ст. 23)-lIленени 

прави ръката си плът 
(ст. 31)-Счита човек за най

висшия ИЗТО'IНИК на сила 

ще им подавам ръката си 
(ст. 32)-Силата да помогна 

е достъпна 

2 Нефи 28:7-8-"Яжте, пийте и се веселете" 
Бихме се съгласили, че има много хора по света днес, които 

вярват в начина на живот, описан в 2 Нефи 28:7-8. Президент 

Джозеф ФИЙЛ1(ИНГ Смит оба'Iе цитира тези стихове и казва: 

"Не мислете, 'Ie това е казано за света ... Това е казана за 'Iле

новете на Църквата" (Seek Уе Earnestly ... 1970 г., стр. 143). 

Някои членове на църквата смятат, че могат да съгрешат 

сега и да се покаят по-късно. Те смятат, че да живеят според 

евангелието ще отнеме от тяхното удоволствие от живота. 

От опит и 'Iрез откровение обаче можем 1(а ВИ1(ИМ и разбе

рем, 'Ie "нечестието никога не е било щастие" (Алма 41:10) 

и че "нищо не'IИСТО не може 1(а влезе в царството Божие" 

(1 Нефи 15:34). 

Епископ РИ'IаР1( С. Е1(ЖЛИ, lIърви съветник в 

lIре1(се1(ателстващото Епископство, казва: "Не можем 1(а 

кажем, 'Ie ще посеем малко бурени през нашата млмост 

или че просто ще си поиграем на ръба на греха. Няма "ръбо

ве" за греха. Всяко действие, добро или лошо, има последица. 

Всяко добро дело усъвършенства нашата способност да вър

шим 1(обро и 1(а устоим ПО-ТВЪР1(О срещу греха и провала. 

Всяко прегрешение, без значение колко 1(ребно, ни прави по

ПО1(атливи на влиянието на Сатана сле1(ващия път, когато ни 

изкуши. Сатана ни обзема малко по малко, измамвайки ни за 
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после!\иците на така наре'Iените !\ребни грехове, !\окато ни 

хване в зна'Iителни прегрешения. Нефи описва този способ 

като усмиряваш, приспивен и ласкаещ ни !\а се отклоним, 

докато Сатана ни "сграбчи с ужасните си вериги, от които 

няма избавление" (2 Нефи 28:22; вж. и ст. 21) (в доклад на 

конференцията, октомври 1994 г., стр. 54; или Ensign, ноем

ври 1994 г., стр. 40). 

Изучаване на Писанията 11:...i�ii> 
Изпълнете две от следните дейности (А - В), докато изучава

те 2 Нефи 28. 

А 
Стихове за овпадяване-
2 Нефи 28:7-9 

1. Напишете съвременен израз, за да изразите всяка една от 

грешните и!\еи в 2 Нефи 28:7-9, за които Нефи казва, 'Ie 

ще са популярни в наше време (например и!\еята в стих 

7 може !\а се изрази като" Давай, !\окато можеш; е!\ин път 

се живее"). 

2. За всеки израз намерете поне три стиха, обясняващи защо 

това мислене е "лъжливо, празно и безумно" учение (ст. 9). 

3. Обяснете защо сте избрали всеки един от тези стихове. 

Можете да запишете препратките в бялото поле до 

2 Нефи 28:7-9, за да помогнете в укрепването на други, 

изкушени от тези повсеместни, но безумни философии . 

Б Разкрийте методите на Сатана 

1. Прочетете 2 Нефи 28:19-23 и избройте различните начи

ни, чрез които Сатана се опитва да "сграбчи" хората в 

своите "вечни вериги". 

2. За всяка точка от списъка ви дайте пример за това как 

той прилага тези методи към младите хора днес. 

в Тъ�ните 

Горко е !\ума, която се отнася за !\ълбока тъга и съжаление. 

Изредете отношенията и действията от 2 Нефи 28:15-16, 

24-32, за които Нефи казва, че ще донесат "горко" на хората. 

2 Нефи 29 
"Библия! Библия! 

Имаме Библия" 

Понякога хора, които не са членове на Църквата, спорят, 

че Книгата на Мормон не може да бъде истинска, защото 

Библията е единствената книга от Писанията, която 

Бог е дал на човек. В 2 Нефи 29 Нефи пророкува за това 

лъжливо учение и пише усърдно за онези хора, изразява

щи това отношение. Тази глава е продължение на идеите, 

изразени в края на 2 Нефи 28 за езичниците, отказващи 

да приемат повече от Божието слово и уповаващи на свое
то собствено знание (вж. 2 Нефи 28:27-32.) 

Разбиране на Писанията 
2 Нефи 29 

засвистят (ст. 2-3)-Звук за привличане на внимание; 

говор, призив 

2 Нефи 29:12-14-"Сповата на изrу6ените 
Израипеви ппемена" 
Старейшина Брус Р. МакКонки предполага, че записите, 

споменати в 2 Нефи 29:12-14, щели "да се появят по 

чудотворен начин според указанията на президента на 

Църквата на Исус Христос на светиите от после!\ните !\ни, 

който е откровител и прево!\а'I, и !\ържи ключовете на 

царството Божие на земята, прина!\лежащо на ВСИ'IКИ хора, 

включително и на десетте племена" (The Millenial Messiah, 

стр. 217). Знаем, че Спасителят е посетил някои от изгубе

ните племена на Израил след Своето възкресение и след 

това посетил нефитите (вж. 3 Нефи 16:1-3; 17:4). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете !\ейност А, !\окато ИЗУ'Iавате 2 Нефи 29. 

А Отrовори на критиките към Книrата 
на Мормон 

Очаквайки аргументите на хората в наши дни, които казват, 

че те вече имат Библия и нямат нужда от повече писания, 

Нефи !\ава се!\ем принципа на онези хора, които трябва !\а 

се замислят, пре!\и !\а отпишат Книгата на Мормон като 

Свето писание. Сле!\ните твър!\ения и въпроси се отнасят за 

това, което пише Нефи. Запишете ги в тетрадката си и след 

това отбележете какво е написал Нефи в 2 Нефи 29:7-1 1 за 

всяко едно от тях, заедно със стиха, в който е съответния 

цитат. (Списъкът не е в ре!\а, споре!\ който те се намират в 

тази глава.) 

1. Бог работи чрез две или три свидетелства (вж. Матея 

18:16; 2 Коринтяните 13:1). Книгата на Мормон е второ 

сви!\етелство, 'Ie ученията в Библията са истински (вж. 

Мормон 7:8-9). 



2. Защо се оплаквате, че имате повече lIисания !\а ви 

напътстват? 

3. Смятате ли, че Библията съдържа всичко, което Бог е 

казал или ще каже някога? 

4. lIонеже Бог е говорил в Библията, зна'IИ ли това, 'Ie Той 

не може !\а говори по всяко !\руго време или място? 

5. Библията е запис на Божиите отнощения с израилтяните 

в страните от Средния Изток. Той обаче е Бог на 

Израилтяните навсякъ!\е и на ВСИ'IКИ наро!\и. Той също 

им !\ава словото Си. 

6. На всички народи, на 

които говори Бог, е запо

вя!\ано !\а запищат !\уми

те Му. Ще бъ!\ем съ!\ени 

споре!\ онези неща, 

които са написани (вж. 

Откровението 20:12-13). 

7. Друга книга от 

1 Iисанията, съ!\ържаща 

!\опълнителни сви!\етел

ства от Евангелието, сви

детелства, че Бог е един и 

същ вчера, днес и во веки. 

2 Нефи 30 

Силата на Книгата на Мормон 

Старейшина Брус Р. МакКонки пише: "Малцина люде на 

земята, във и извън Църквата, са схванали за какво става 

дума в Книгата на Мормон. Малцина сред людете са 

тези, които знаят каква роля е играла тя и тепърва ще 

играе в nодготвянето на пътя за идването на Оногова, за 
когото тя е ново свидетелство" (The Millennial Messiah, 
стр. 159). 

Нефи бил един от онези "малцина сред людете", който 

разбрал ролята на Книгата на Мормон в последните дни. 

Той пише за разпръскването на юдеите, падението на соб

ствения му народ и нечестието на езическите народи в 

последните дни, когато мнозина ще отхвърлят Книгата 

на Мормон като второ свидетелство за Исус Христос и 

Неговото Евангелие. Като четете 2 Нефи зо, потърсете 

какво пророкува Нефи за това, което ще стори Книгата 

на Мормон, за да благослови и трите групи хора преди 

Второто пришествие на Христос. 

Разбиране на Писанията 
2 Нефu30 
поясът на слабините Му, 
поясът на хълбоците Му 
(ст. l1)-И !\вете фрази се 

отнасят за колан или пре

паска, увита около кръста 

(в случая има символичен 

смисъл) 

аспида, ехидна (ст. 14)

отровни змии 

2 Нефи 30:2- Кой е Господният народ на завета? 
Обърнете внимание, че 2 Нефи 30:2 казва, че всички вярва

щи в Исус Христос и покайващи се са "заветният народ на 

Госпо!\". Ето защо lIавел могъл !\а каже "не ВСИ'IКИ ония са 

Израил, които са от Израиля" (Римляните 9:6). За !\а бъ!\еш 

'шен на !\ома Израилев, с право нм ВСИ'IКИ благословии на 

заветното семейство, се иска повече от семеен произход. 

Онези, които не са родени в дома Израилев, стават членове 

на заветното семейство чрез тяхната вяра в Исус Христос, 

покаяние и сключването на завети при кръщението, което 

е възможно пора!\и Е!\инението на Исус Христос. 

Изучаване на Писанията II===> 
Изпълнете !\ейност А, !\окато изу'raвате 2 Нефи 30. 

А Какво сте научили? 

1. Напишете следните три заглавия най-отгоре на страница

та в тетрадката ви: Юдеи, потомци на Лехий, езичници 

lIрочетете 2 Нефи 30:1-7 и по!\ всяко заглавие изре!\ете 

какво сте наУ'IИЛИ за съответната група. lIocTaBeTe звез

!\ичка !\о твър!\енията в списъка ви, които имат нещо 

общо с Книгата на Мормон. 

2. В 2 Нефи 30:8-18 Нефи описва две събития или периоди 

време, за които Книгата на Мормон ни помага !\а се по!\

готвим. Как обикновено се наРИ'Iат тези перио!\и? 

3. За всяко от !\вете събития, споменати по-горе, избройте 

ВСИ'IКО от глава 30, коети ни учи за него. 

4. Какво смятате, че ще се очаква най-много като качество 

на достойни за живот в периода, описан в стихове 12-18? 
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2 Нефи 31 

Учението за Христос 

Научили сме много от и за Нефи от началото на 
Книгата на Мормон. Преди да даде плочите на брат си 

Яков и да се nодготви да напусне земния живощ Нефи 

обобщава важни учения за Евангелието на Исус Христос 
и оставя свидетелството си за истинноста на това, 
което е написал. 

в 2 Нефи 31:2 Нефи пише, че е искал да ни даде "някол

кото слова ... относно учението на Христа." След това 
в стих 21 той свидетелства, че е учил на истинското 
учение на Христос. Изучете внимателно съдържанието 
между стихове 2 и 21, така че да разберете кои са важни
те елементи на Христовото учение. 

2НефuЗl 

учение (ст. 2,21)-

Принципи, истини 

лицемерие (ст. 13)-Да се 

� заслугите (ст. 19)-Добрина 

: или достойнство, което 

: 1\ава право на уважение 

преструва, 'Ie е нещо, което : или награ1\а 

не е 

2 Нефи 31 :13-14-"Еэикът на анrепите" 

Вж. 2 Нефи 32:2-3, за да разберете какво значи да имате 

езика на ангелите. 

2 Нефи 31 :21-Единството на ftожеството 

Не разбирайки напълно 

ученията, отнасящи се 

до природата на Бог, 

хората погрешно схва

щат ТВЪР1\енията, че 

Божеството е "е1\НО". 

Отец и Синът заедно 
се явяват на Пророка 

Джозеф Смит (вж. 

Джозеф Смит-История 

1:17), и му е било разкри

то, че членовете на 

Божеството са отделни, 

индивидуални същества 

(вж. У. и 3. 130:22). Те, 

оба'Iе, са "е1\НО" в смисъл 

че 1\умите и 1\ействията на който и 1\а е 'шен на Божеството 

са 1\УМИ и 1\ействия на 1\ругите 1\вама (вж. 3 Нефи 11:32-36). 

Те са съвършено единни в обща цел. 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiii:> 
Изпълнете поне 1\ве от сле1\ните четири 1\ейности (А - Г), 

1\окато изучавате 2 Нефи 31. 

А 0606щете ученията на Нефи 

В един параграф обобщете "учението на Христос" от 2 Нефи 

31:3-20.lIостараЙте се 1\а ВКЛЮ'IИте всеки важен принцип. 

оо 
оо 
'" 

кръщаваме? 

1. Прочетете 2 Нефи 31:5-9 

и избройте причините за 

кръщението на Исус. 

2. Какво трябва да бъде 

прибавено към списъка, 

ако изброяваме ПРИ'IИ

ните защо ние трябва 1\а 

се кръстим? (Вж. У. и 3. 
33:11; Символът на вяра

та 1:4). 
Q ..... __ ..... _......,,,,,.. ......... � 

в Рисувайте 

Направете чертеж или диаграма, представяща какво ни учи 

Нефи в 2 Нефи 31:17-20 за начините, по които можем да 

получим вечен живот. Включете всичките идеи и елементи, 

за които говори Нефи. lIокажете я на приятел или на член 

на семейството и го попитайте 1\али смисъла му е ясен. 

г D,айте повече 06яснения 

lIонякога проста 1\ума или фраза в lIисанията може 1\а 

пре1\ставя 1\ълбоки, важни, мощни И1\еи. lIомислете на1\ 

следните думи и изрази от 2 Нефи 31. Обяснете значението 

и посланието на всяка една от тях. 

1. "Стеснеността на пътеката" (ст. 9) 

2. "С цялото намерение в сърцето" (ст. 13) 

3. "lIopTaTa" (ст. 17) 

4. "Угощавайки" (ст. 20) 

2 Нефи 32 

Нефи продължава да 
проповядва Христовото учение 

Процесът на придобиване на вечен живот чрез Исус 

Христос, както пише Нефи в 2 Нефи 31, е красив, мъдър 
и прост за обяснение. Нима това е всичко, което трябва 
да направим? 

Нефи чувства, че някои хора все още размишляват 
какво трябва да правят, след като влязат "в пътя" 



(2 Нефи 32:1). В 2 Нефи 32 Нефи обяснява как трябва 

да продължим. 

Разбиране на Писанията 

2 Нефи З2 
в пътя (ст. 1, 5)-lIо пътя, който ВО1\И към вечен живот 

(както е обяснено в 2 Нефи 31) 

2 Нефи 32:3 - "Сповата на Христа ще ви кажат 
всичко това, което тря6ва да правите" 

Старейшина Бойд К. Пакър учи: "Ако сте запознати с откро

венията, няма да има въпрос - бил той личен или социален 

или политически или професионален, който да остане без 

отговор. Там се СЪ1\ържа пълнотата на вечното Евангелие. 

Там намираме принципите на истината, които ше разрешат 

всяко объркване, всеки проблем и всяка 1\илема, стояша пре1\ 

човешкия род и всеки негов член" ("Теаш the Scriptures," в 

Charge to Religious Educators, 3-то издание, стр. 89). 

2 Нефи 32:8-9-Мопитва 

Президент Гордън Б. Хинкли учи: "Можем да положим 

големи усилия в посока усъвършенстване на своето пове

дение. Можем да сме съвършени в нашите молитви към 

Небесния Отец. Има някои неща, в които е много ТРУ1\НО 

1\а си съвършен, но се на1\явам, 'Ie всеки ... ще колеНИ'IИ 

нощем и 1\енем и ще блаГО1\ари на ГОСПО1\ за Неговите бла

гословии, ще благодари на Господ за Неговата доброта, ще 

благодари на Господ за всеки дар, който Той му е дал, и ще 

се моли за силата да върши добро и да помни пред Господ 

ВСИ'IКИ, които са в НУЖ1\а и бе1\а. Можем 1\а сме съвършени 

в нашите молитви, мои братя и сестри" ("Inspirational 
Thoughts," Ensign, юли 1998 Г., стр. 2). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�> 

Изпълнете 1\ейности А и Б, 1\окато изучавате 2 Нефи 32. 

А Стихове за овпадяване-2 Нефи 32:3 

1. Според 2 Нефи 32:1-3 какво трябва да правим, веднъж 

стъпили на пътя, ВО1\ещ към ве'IНИЯ живот? 

2. Как това, което Лехий ВИЖ1\а във ВИ1\ението си, щяло 1\а 

за1\ЪРЖИ хората в пътя (вж. 1 Нефи 8)? 

3. Посочете три различни начина, по които словата на 

Христос могат да бъдат получени и да се угощаваме с тях. 

Стихове за овпадяване-
2 Нефи 32: 8-9 

Представете си, че имате приятел, който се бори със свое

то свидетелство и изразява следните мнения пред вас. 

Напишете всяко мнение в тетра1\ката ви, а сле1\ него 

фраза или изречение от 2 Нефи 32:8-9, което 1\а ви помог

не 1\а отговорите на вашия приятел. 

1. "Не се моля много често." 

2. "lIонякога мисля, 'Ie трябва 1\а се моля, но сле1\ това се 

оказва, че не съм в настроение, и не го правя." 

3. "Тъй като съм имал твърде малко духовни преживявания, 

смятам просто 1\а спра 1\а се моля." 

4. "Прочел съм част от Книгата на Мормон, но изглежда 

това не ми помага." Какво би ми помогнало да извлека 

повече полза от това?" 

2 Нефи 33 

Последното свидетелство 
на Нефи 

Последните думи, които Нефи е написал в Книгата 

на Мормон, се намират в 2 Нефи 33. В тази глава той 

изразява дълбоката си любов и привързаност към своя 

народ, както и силното си свидетелство за Исус Христос. 

Научаваме и мнението му за това, което е написал и 

какво трябва да значи то за онези, които га четат. 

Докато четете, размишлявайте върху това специално 

свидетелство на един от избраните от Бога пророци. 

Потърсете кога Нефи казва, че вие и той ще се срещне

те отново. 

Разбиране на Писанията 

2НефиЗЗ 

милосърдие (ст. 7-9)

Чистата любов на Христос 

(виж Мороний 7:47) 

денят на изпитанието 
(ст. 9)-Време за изпитание 

и 1\оказване (ще pe'Ie този 

земен живот, в смъртността) 
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Изучаване на Писанията II�iiiiiiiiiiiit> 

Докато изучавате 2 Нефи 33, изпълнете ,J(ейност А или Б. 

А "Голяма стойност" 

----

1. Нефи пише, че У'Iенията в Книгата на Мормон са от 

"голяма стойност" (2 Нефи 33:3). lIpo'IeTeTe стихове 4-5 

и избройте четири на'Iина, по които Книгата на Мормон 

може да бъде благословия за нас. 

2. Напишете как Книгата на Мормон ви е повлияла по един 

от тези начини или обяснете кой от тези 'Iетири на'IИНИ е 

бил най-важен за вас във вашето изучаване на Книгата на 

Мормон ,J(o сега. 

Б Подrотовка за мисия 

Говорейки на свещеНИ'Iеска сесия на обща конференция, 

преЗИ,J(ент Езра Тафт Бенсън казва, 'Ie Книгата на Мормон 

"ще бъде най-важната книга, която ще прочетете в подго

товка за мисия и за живота. Младеж, който познава и обича 

Книгата на Мормон, чел я е няколко пъти, има трайно сви

,J(етелство за нейната истинност и прилага нейните учения, 

ще БЪ,J(е способен ,J(a устои срещу хитростите на ,J(явола и ще 

БЪ,J(е мощен инструмент в ръцете на ГОСПО,J(" (в ,J(окла,J( на 

конференцията, април 1986 г., стр. 56; или Ensign, май 1986 г., 

стр. 43). Изберете две неща, които мисионерите би трябвало 

да знаят, вършат или използват от 2 Нефи 33, за да им 

помогнете ,J(a БЪ,J(ат по-ефективни мисионери. Обяснете 

всяко нещо така, като 'Ie ли говорите на мисионер по пътя 

му към мисионерското поле. 

Какво знаем за пророк Яков? 
Освен че е бил един от по-малките братя на Нефи, ние 

знаем сле,J(ните неща за Яков: 

• Роден е от Сария и Лехий през осемте години, докато 

пътували в пустошта. 

• Бил е на по-малко от десет години, когато е пристигнал 

в обетованата земя. 

• Бил е "посветен" ,J(a БЪ,J(е свещеник и У'Iител от своя брат 

Нефи (вж. 2 Нефи 6:2; Яков 1:18). 

• Той станал летописец на нефитите след Нефи (вж. Яков 

1:1-2). Бил е около петдесет годишен по онова време. 

• Като младеж е имал привилегията да види Спасителя 

(вж. 2 Нефи 2:3-4; 11:2-3). 

• Бил е праве,J(ен баща (вж. Енос 1:1). 

• Бил е е,J(ИН от най-великите У'Iители в Книгата на 

Мормон (виж 2 Нефи 6-10; Яков 1-7). 

Важни учения в Книгата на Яков 
Яков бил е,J(ИН от най-силните У'Iители в Книгата на 

Мормон. Някои от нещата, които можем ,J(a научим в 

книгата за Яков, са: 

• Важността да изпълняваме нашите призования (вж. Яков 1) 

• Опасностите на гор,J(остта, богатствата и неморалността 

(вж. Яков 2-3) 

• KaK,J(a ПРИ,J(обием непоклатима вяра (вж. Яков 4) 

• Разпръскването и събирането на Израил (вж. Яков 5) 



• Как)щ се 1(ЪРЖИМ с вероотстъпниците и какво може 1(а се 

слу'IИ на търсачите на знамения (вж. Яков 7) 

Яков 1 

Дългът на пророка 

Когато обичаме някого, сме загрижени за неговото благо
състояние. Пророк Яков описва любовта, която е изпит
вал към своя народ, като "загриженост". Той е имал про
роческо разбиране за плана на спасението и е знаел 
последствията, които щели да се стоварят върху народа 

му, ако продължавали да грешат. Обърнете внимание как 
Господ благословил Яков заради неговата "вяра и голя.ма 
загриженост" (вж. Яков 1:5-6). 

Разбиране на Писанията 

Яков 1 

наложници (ст. 15)-3аконни жени с по-нисък социален 

статус и с по-малко права от обикновената жена 

Яков 1:1-Мапките ппочи 

Яков пише свещения си летопис върху малките ПЛО'IИ на 

Нефи. (3а обяснение относно раЗЛИ'Iните ПЛО'IИ, които ста

нали Книгата на Мормон виж "Основни източници за кни

гата на Мормон," стр. оо / 12.) 

Яков 1 :7-8-"Аа ro предизвикат ... в пустоwта" 

Сле1( като ГОСПО1( чрез много 'IY1(eCa извел 1(ецата на Израил 

от Египет, те Го ядосали със своето непослушание. В резул

тат на това поколение не било позволено да влезе в обетова

ната земя. 

Яков 1:17-19-"Ние увепичавахме спуж6ата си" 

Президент Томас С. Мон сън, 

първи съветник в Първото 

Президентство, обяснява 

защо имаме НУЖ1(а 1(а увели

чим своите призования и как 

1(а го направим: 

"lIреЗИ1(ент Джон Тейлър ни 

пре1(упреЖ,J\ава, "Ако не въз

величавате своите призова

ния, Бог ще ви държи отго

ворни за онези, които сте 

можели да спасите ако бяхте 

изпълнявали 1(ълга си" . . .  

Как човек д а  увеличи призо

ванието си? Просто като 

изпълнява службата, която 

върви с него" (в 1(окла1( на конференцията, април 1996 г., 

стр. 61; или Ensign, май 1996 г., стр. 43). 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiiiiiii:> 

Изпълнете 1(ейности А и Б, 1(окато ИЗУ'Iавате Яков 1. 

А Ви>Кте предваритепния преrпед 
на Яков 

в тази първа глава Яков ни дава предварителен преглед на 

това, което ще напише в Яков 2-3. Намерете отговорите на 

сле1(ните въпроси в Яков 1: 

1. С какви "нечестиви навици" (ст. 15) били ангажирани 

нефитите? 

2. Как онези грехове са съпоставим и с нечестивите 1(ейности 

в днешния свят? 

Б Напишете писмо 

lIpe1(CTaBeTe си, че сте РЪКОВО1(ител във вашия свещеничес

ки кворум или клас на Мла1(ите жени и сте помолени 1(а 

дадете съвет на член от вашата група, който не изпълнява 

своето призование. Използвайте това, което ни учи Яков в 

Яков 1:17-2:3 и напишете писмо на този човек, за да му 

помогнете 1(а разбере важността на изпълняването на 

нашия 1(ЪЛГ в призованията ни (вж. също раЗ1(ела 

"Разбиране на писанията" за Яков 1:17-19). 

Яков 2-3 

Яков учи хората в храма 

Яков започва служението си, като учи народа си да избяг
ва три гряха: любовта към богатствата, гордостта и 
порочността. Когато нефитите изпадат в нечестие, 
един или повече от тези грехове са винаги налице. Като 
гледате света, тези грехове присъстват ли и днес? Кои 
грехове обикновено карат хората и народите да изпадат 
в нечестие? 

Разбиране на Писанията 

Яков 2 

увещавам (ст. 9)

Предупреждавам, карам 

; провидението (ст. 13)-Бог 

Яков 2:1З-"Скъпите си одежди" 

Много хора днес съдят останалите по това как изглеждат и 

се обличат. "Изразът "скъпи одежди" се появява повече от 12 

пъти в Книгата на Мормон. lIочти винаги това е опре1(еле

ние за наРО1(, ПО1(помогнат от ГОСПО1(, който е бил обла1(ан 

от самия себе си и собствените си постижения и заПО'Iнал 1(а 

отдава по-голямо значение на външния си блясък, отколко-
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то на 'Iистотата на вътрешната си същност." (McConkie и 

Millet, Doctrinal Commentary оп the Book 01 Mormon, 2:14). 

Яков 2:2З-ЗО-Непозвопеното мноrо6рачие е мер· 

зост пред Боr 

За !\а разберем !\умите на Яков тук, е необхо!\имо !\а обърнем 

внимание, че само Давид и Соломон били обвинени за това, 

че са взели много жени и наложници. Авраам, Яков и Моисей, 

които също имали жени и наложници, не били. В съвремен

но откровение Госпо!\ обяснява, 'Ie Дави!\ и Соломон са съгре

шили, когато са взели жени, които Бог не им е !\ал (вж. 

У. и З. 132:34-39). Яков също пояснява, 'Ie е!\инствена при'IИ

на Госпо!\ понякога !\а разрешава многобрачието е за !\а Си 

въздигне потомство, но ако Той не го заповяда изрично, мно

гобрачието е забранено (вж. Яков 2:30). 

Яков З:11-Какво е "Втората смърт" 

Всички деца на Небесния Отец ще застанат пред Господ, 

за да бъдат съдени. Непокаялите се и недостойните да полу

чат каквато и да е степен на слава, онези, които умират 

спрямо нещата на праве!\ността, ще бъ!\ат отхвърлени от 

Божието присъствие. Това се нарича "втората смърт" (вж. 

Алма 12:15-18; Еламан 14:14-19). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете !\ве от сле!\ните !\ейности (А - Д), !\окато изу'ra

вате Яков 2-3. 

А Открийте еванrепския принцип 

1. Сравнете Яков 2:5, Алма 12:3 и У'Iения и Завети 6:16 и в 

тетра!\ката си опишете Божията сила, която никой !\руг 

няма, освен ако не е !\а!\ена от Него. 

2. Какво значение за молитвите на човек може да има зна

нието, че Бог притежава тази сила? 

Б Стихове за овпадяване-Яков 2: 18-19 

Прегледайте съвета на Яков към народа му за опасностите 

от гордостта и богатствата в Яков 2:12-21. Напишете четири 

параграфа, описващи как вашето семейство, У'Iилище, 

общност и страна биха били различни, ако всички сле!\ваха 

съвета на Яков, особено този от стихове 17-19. 

в 0606щете какво учи Яков 

IIрегле!\айте какво у'IИ Яков за женитбата и целомъ!\рието 

в Яков 2:23-35; 3:10-12. Обобщете какво ни у'IИ Яков за 

съпругите, майките и !\ъщерите. 

Яков 4 

Помирете се с Бог чрез 
Единението на Христос 

Какво знаете за Единението на Исус Христос? Какво 

влияние има Негавата жертва върху вас? Разбирате ли 
колко спешно и отчаяно се нуждаете от Спасителя? 

Яков пророкува, че юдеите, сред които Исус ЩЯЛ да живее, 

нямало да разберат Него, нито мисията Му. Те щели да 

отхвърлят Нега и Евангелието Му (вж. Яков 4:15) и в 

резултат щели да бъдат поразени и разпръснати като 

десетте племена преди тях. 

Разбиране на Писанията 
Яков 4 

презрение (ст. 3)
Неуважение, неблагодар

ност 

� благоволения (ст. 7)-
: Готовност да благослови 

Яков 4:11-"Първите пподове на Христа" 

Всеки, който някога е живял на земята, ще бъ!\е възкресен, 

но онези, които са се "помирили с (Бог) чрез е!\инението 

на Христа", са "първите пло!\ове на Христа". Те са онези, 

които се появяват при първото възкресение и наследяват 

селестиалното царство (вж. Ръководство към Писанията, 

"Възкресение", стр. 28). 

Яков 4:14-17-Исус Христос е "единствената сиrур· 

на основа" 

"Гледането им оттатък знака" (Яков 4:14) значи, че юдеите 

търсели нещо !\руго, което !\а ги спаси, а не Исус Христос. 

Яков пророкува, че ю!\еите щели !\а отхвърлят Месията, 

"камъка, върху който можеха !\а гра!\ят и който щеше 

да им бъде сигурна основа" (ст. 15). После се позовава на 

Писания, гласящи че Той все пак ще стане тяхната "единст

вена сигурна основа" (ст. 16; вж. Псалми 118:22; Матея 21:42). 
Ако не гра!\им върху Исус Христос, няма !\а полу'IИМ обеща

ната вечна ра!\ост с Него. Яков 5-6 обяснява как ю!\еите и 

целия Израилев !\ом все пак ще бъ!\ат построени върху 

основата на Исус Христос. 



Изучаване на Писанията II�iiiiiiia> 

Докато ИЗУ'Iавате Яков 4, изпълнете !\ейност А или Б. 

А Формулата за непоклатима вяра 

Яков описва как е получил непоклатима вяра и силата да 

мести планини. 

1. IIрегле!\айте Яков 4:6-7 и потърсете !\умите откровения, 

пророчество, свидетелства, надежда и благодат. 

2. Използвайки тези !\уми, опишете как Яков казва, 'Ie може 

!\а имаме тъй силна вяра. 

Б Защо да слушаме Боr? 

Яков пише за Божието величие и защо би трябвало да Го 

слушаме. В Яков 4:8-13 потърсете отговорите на сле!\ните 

въпроси: 

1. Как можем да учим за Бог? 

2. Чрез коя сила е съз!\а!\ена земята? 

3. Защо би трябвало да слушаме Божиите съвети? 

4. Какви благословии са !\а!\ени на онези, които се помирят 

с Бог 'Iрез Е!\инението? (Вж. и "Разбиране на lIисанията" 

в 'шстта за Яков 4:11.) 

5. Що е истина? Кой знае цялата истина? 

6. Използвайки наученото от пре!\ишните въпроси, какво 
бихте казали на някого, който не смята, че !\а учиш за Бог 
би било полезно? 

Яков 5-6 

Алегорията за 

маслиновото дърво 

Алегория е история, използваща символи, за да обясни 
важни истини. Алегорията за маслиновото дърво в Яков 

5 ни учи какво цели Господ, като разпръсква и събира 
Израилевия дом. В глава 6 пророк Яков обобщава основни
те моменти на алегорията. В края на Яков 4 Яков пита 
как юдеите могат някога да градят на "сигурната осно

ва" на Исус Христос, след като са Го отхвърлили (вж. 

Яков 4:17). Потърсете отговора на въпроса в Яков 5-6. 

Разбиране на Писанията 

Яков 5:1-Кой 6ип пророк 3енос? 

Зенос, заедно със Зенок и Неум, били пророци в 

Старозаветните времена, чиито писания не се намират 

в Библията, но са намерени върху ПЛО'Iите от пиринч 

(вж. 1 Нефи 19:10; раз!\ела "ИЗУ'Iаване на писанията" за 

1 Нефи 19:10, стр. 29). 

Яков 5--Раз6иране на апеrорията на 3енос 

Не всяко нещо в алегорията има за цел да символизира 

!\руго, но някои по-важни символи трябва !\а бъ!\ат разбра

ни, за !\а бъ!\е разбрана и алегорията. Сле!\ните символи са 

важни за разбирането на алегорията на маслиновото !\ърво: 

: I Какво би моrъл да представлява 

Градината Светът 

Градинарят; Бor 
Господарят на гр 
адината 

Слуги Пророците на Господ 

Питомно Домът Израилев, Господният на-
маслиново дърво род в завета 

Диво маслиново Езичници или неизраилтяни 
дърво (по-късно в алегорията дивите 

клони са вероотстъпния Израил) 

Клони Групи хора 

Корените на Заветите, които Господ сключва 
питомното със своите деца, постоянен 
маслиново дърво източник на сила и живот за 

верните 

Плодът Животът или делата на хората 

Копаене, ока стр Работата, която Господ ВЪРIIIИ за 
яне, наторяване децата Си, за да им помогне да 

бъдат ПОСЛУIIIНИ и верни 

Присаждане на Разпръскване на групи хора по 
клони целия свят или връщането им 

там, откъдето са ДОIIIЛИ 

Присаждане Обединяване на една група хора 
с друга; отнася се за разпръснатия 
Израил, значи също да "стигнат 
до знанието на истинския Месия" 
(вж. 1 Нефи 10:14) 

Гнили клони Хора, умиращи духовно от грях 
и вероотстъпничество 

Хвърляне на Божиите присъди 
клони във огъня 

Яков 5:8-1О--Какво значи да "присаждам" кпони? 

Прuсажданс на клонu 

За !\а приса!\иш клони, 

се отрязват з!\рави, живи 

клони от !\ърво или расте

ние и се вкарват на друго 

място (вж. приложената 

илюстрация) Клоните в 

тази алегория пре!\ставят 

групи хора, които Госпо!\ 

взема от е!\но място и ги 

заселва на друго. В духовен 

смисъл, nрисаждане значи 

да "стигнат до знанието 

на истинския Месия" 

(1 Нефи 10:14). 
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Яков 5:8,13-14, 19-25-"Мпадите и нежни" кпони на 

Израипевия дом 

"Мла,J(ите и нежни клонки" изглеЖ,J(а са онези хора, които 

откликват на "ПО,J(кастрянето и торенето" от Бог и Неговите 

пророци. Те били ПО-ПО,J(атливи от старите заТВЪР,J(ели 

клони или групите израилтяни, които трябвало да бъдат 

премахнати и унищожени. 

lIреЗИ,J(ент Джозеф ФИЙЛ,J(инг Смит У'IИ: "В тази притча 

маслиновото дърво е домът Израилев ... В родната си земя 

той започнал да умира. Затова Господ взел клони като 

нефитите, като изгубените племена и други, които Господ 

е извел и за които не знаем нищо, и ги занесъл по ,J(руги 

части на света. Той ги ПОСa,JIИЛ из цялата си гра,J(ина, която е 

светът" (Аnsшеrs to Gospel Questions, събр. Джозеф ФИЙЛ,J(инг 

Смит младши, 5 тома, 1957-66 г., 4:204). 

Алегорията на Зенос ни помага ,J(a разберем, че разпръсква

нето на клоните на Израил по цял свят било благословия и 

за Израил, и за останалите ,J(еца на Небесния Отец, еЗИ'IНИ

ците. Старейшина Брус Р. МакКонки, който бил член на 

Кворума на дванайсет те апостоли, обяснява: "По принцип, 

Господ праща на земята в потеклото на Яков (Израил) 

онези ,J(yxoBe, които в ,J(оземното съществуване са развили 

особен талант за ,J(YXOBHocTTa и за разпознаване на истината. 

За РО,J(ените в това потомство, имащи кръвта на Израил във 

вените си и с лекота приемащи Евангелието, се казва, че 

имат кръвта на вярата" (Mormon Doctrine, стр. 81). 

Когато разпръснатите израилтяни се смесили с еЗИ'Iниците 

около тях, кръвта на Израил била разпространена още по

надалеч. Старейшина Джеймз Е. Фауст, тогава член на 

Кворума на дванадесетте апостоли, казва: "Разпръскването 

на Израил по света разпръснало кръвта, която вярва, така 

че много наро,J(И ,J(Hec могат ,J(a вземат У'Iастие в евангел

ския план" (в ,J(окла,J( на конференцията, октомври 1982 г., 

стр. 127; или Ensign, ноември 1982 г., стр. 87-88). 

Яков 5:32-46-Kora всичките дървета станапи поwи? 

Частта от алегорията, когато ВСИ'Iките ,J(ървета ,J(али лош 

ПЛО,J(, изглеЖ,J(а пре,J(ставя пеРИО,J(а на веРООТСТЪПНИ'Iество, 

пре,J(И възстановяването на Евангелието. Когато ГОСПО,J( 

говори на Джозеф Смит в първото видение, Той му казва 

да не се присъединява към никоя от църквите от онези 

времена, защото всички те "грешат" (Джозеф Смит -

История 1:19). 

Яков 6 

коравовратни (ст. 4)

Упорити 

отричащи (ст. 4)

Противоречащи, противо

поставящи се 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiii_> 

Изпълнете ,J(ейности А и Б, ,J(oKaTo ИЗУ'Iавате Яков 5-6. 

А Какво ни учи апеrорията на Зенос за 
дома на Израип? 

След като сте изучили алегорията за маслиновото дърво в 

Яков 5, напишете в TeTpa,J(KaTa си ,J(али сле,J(ните ТВЪР,J(ения 

са истинни или погрешни и избройте стиховете, КЪ,J(ето сте 

намерили отговорите. (Използвайте таблицата на страница 

62 от този наръчник за допълнителна помощ.) 

1. lIитомното маслиново ,J(ЪРВО пре,J(ставя ,J(ОМЪТ на Израил, 

а гнилите клони са нечестивите хора. 

2. Господарят на градината подкастря и подхранва дървото, 

за да дава то добър плод. 

3. Мла,J(ите и нежни естествени клонки се разбунтували и 

били приса,J(ени или пръснати за наказание. 

4. Естественият клон, посаден в добра почва, който дава 

,J(обри и лоши ПЛО,J(ове, би могъл ,J(a пре,J(ставлява нефи

тите и ламанитите. 

5. Има време, когато всички дървета дават само лоши пло

дове. Тогава Господ се захванал да възстанови Евангелието 

чрез Пророка Джозеф Смит. 

6. Клоните на ,J(ърветата, които били разпръснати, по-късно 

били присадени обратно на родното си дърво. 

7. Няма време, когато всички дървета дават само добър плод. 

Б Как тази апеrория се отнася до мен 

в тетрадката си отговорете на кои да е три от следните 

въпроси: 

1. В коя част на алегорията смятате, че живеем ,J(Hec? Защо? 

2. Защо мислите, че Яков бил склонен да запише тази дълга 

алегория на плочите? 

3. Какво озна'raва за вас разпръскването и събирането на 

Израил? 

4. Какво научавате от тази алегория за загрижеността на 

Небесния Отец за всички Негови ,J(еца? 

5. Кои са някои от нещата, които Господ е направил във 

вашия живот, за да ви "окастри" и "подхрани"? 

6. Яков 6 е обобщение на Яков 5. Кои стихове в Яков 6:5-13 

смятате, 'Ie обобщават наЙ-,J(обре значението на алегория

та за маслиновото ,J(ЪРВО за вас? Обяснете защо сте избра

ли тези стихове? 



« 

Първо посещение 
Преl1И времето на Христос (ст. 3-14) 

#f�f 
ПИТОМНОТО Господарят Основните КЛОНИ 

маслиново 1l:Ърпо кастри и наторява; са премахнати и са 

(Израил) умира няколко нови присаl1ени l1иви 

(СТ. 3-4) клони порастват, клони; нежните 

но върхът псе още клонки са скрити 

Изсъхналите клони 

� 
Диво маслиново )\ърпо 

(Езичници; ст. 7, 9) 

t 
t 
t 

Първо посещение: Господ видял вероотстъпни

чеството на л;ревен Израил. Той пратил пророци )\а 

възвестят покаяние, но малцина се вслушали. Той 

позволил нечестивите да бъдат унищожени и довел 

езичниците. Малцина правел;ни клони на Израил 

били разпръснати по света. 

Второ 
посещение 

Времето на Христос 

(ст. 15-28) 

Трето 
посещение 

Голямото 

Вероотстъпничество 
(ст. 29-49) 

t t 
Добрър ПЛОl1 

(ст. 15-18) 

t Лошо парче 

земя; добър 

плод (ст. 20-22) t По-лошо парче 

земя; добър плод 

(ст. 23) t Плод (този клон 

не е споменат 

отново; ст.24) 

t Добро парче 

земя; питомен и 

l1ив ПЛОl1 (ст. 25) 

Второ посещение: 
Бог видял, че Израил 

(l1ЪРВОТО със стария корен) 
бил спасен и дал добър плод. 

Разпръснатите клони на 

Израил също l1авали 110бър 

плод, освен нефитите и 

ламанитите, чиито плодове 

били отчасти )\обри и 

отчасти - лоши. 

ЛОШПЛОl1 
(ст. 29-37) 

� � = , ��4� 

� � � , ��4� 

� Само лош ПЛОД , (ст. 39-46) 

Трето посещение: 
Бог разбрал, че христи

янството (Т(ърпото със 

стария корен, състоящо 

се ОТ израилтяни и езиq

ници) загнило, но коре

ните му все още били 

добри. Естествените 

клони, които били разпръ 

снати, също били гнили. 

Четвърто 
посещение 

Събирането на Израил, 

Евангелието отива при 

целия свят (ст. 50-76) 

t� 
" 

Хилядолетието 
(ст. 76-77) 

Всички )\ървета 

стават като ел;но и 
дават естествен плод 

(ст. 74-76) 

Докато естествените 

клони растат, дивите 

клони биват изгорени 
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(ст. 57-58, 65-73) 

" 
Когато лошите плодове 

се появят отново, 

добрите плодове ше 

бъдат събрани и 

граl1ината ще Бы1e 
изгорена (ст. 77) 

Четвърто посещение: Бог и Неговите служители възстановяват 

Евангелието в неговата чистота. Те эаПQч:ват да събират разпръснатия Из

раил и )\апат Евангелието на целия СПЯТ. С нарастването на прапе1l:ността 

нечестивите са унищожени, докато не остава никакво нечестие (Второто 

пришествие на Исус Христос). Праведността преобладава за дълго време 

(Хилял;олетието) Когато злото отново навлиза в света, Бог ще от)\ели пр 

аве)\ните от нечестивите и ще очисти земята с огън. 
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Яков 7 

Човешкото знание срещу 
Божията сила 

Обсъждали ли сте Евангелието с добре образован и убеди
телен човек, който не само че не вярва, но и е настроен 

критично към вашите вярвания? Това може да бъде сму

щаващо и дори малко плашещо. В Яков 7 Яков разказва за 
подобно преживяване. Отбележете защо Яков "не можел 
да бъде разколебан" от своите вярвания (Яков 7:5). 

Разбиране на Писанията 

Яков 7 

изопачават (ст. 7)

IIроменят, опорочават 

богохулство (ст. 7)-Да гово

риш лошо, неуважително 

или неуместно за свещени 

неща 

Яков 7:13-20-0пасностите от търсенето на знамения 
"lIокажи ми знамение", казва Серим (Яков 7:13), но знаме

нието не било точно такова, каквото искал той. Сатана убе

дил Сер им, че е невъзможно да познаваш нещо, което не 

може да бъде видяно. Яков знаел, че дори да не можем да 

ви!\им Светия Дух, Неговата сила е неоспорима. На вярва

щите в Исус Христос са обещани знамения, но не за !\а съз

!\ават вяра, а зара!\и тяхната вяра. Онези, които търсят зна

мения без вяра, ще бъдат осъдени от доказателствата, които 

търсят (вж. У. И 3. 63:9-11). 

Изучаване на Писанията II:iiiiiiiiiiiiiiiiP-

Изпълнете !\ейности А и Б, !\окато изу'raвате Яков 7. 

А Проучете противника на Яков 

3а да разберете по-добре какво е учил Серим и защо е 

могъл да измами толкова много хора, препишете изречени

ята от 1-9 във вашите тетра!\ки и попълнете липсващите 

'Iасти с информация Яков 7:1-9. Сле!\ това отговорете на 

въпросите 10 и 11. 

1. Серим учел, че няма да има ____________ _ 

2. Той се тру!\ел усър!\но !\а ____________ _ 

3. Той бил ___________________ _ 

4. Той познавал съвършено 
_____________ _ 

5. Той използвал много силата на __________ _ 

6. Изворът на неговат сила бил 
___________ _ 

7. Той учил, 'Ie хората не бива !\а очаква и!\ването на 

Христос, а вместо това да изпълняват закона на 
___ _ 

8. Той казал, че Яков не би могъл !\а знае за 

и!\ването на Христос, защото не би могъл !\а 

пре!\скаже за 
__________________ _ 

9. Серим казал, че няма Христос, никога не е имало 

и никога ____________________ _ 

10. lIосле!\ните !\ве твър!\ения на Серим си противоречат. 

Обяснете защо твърдения 8 и 9 не могат да бъдат верни 

едновременно. 

11. Какво ви говори това за на'IИна на работа на !\явола? 

Б Проучете сипните страни на Яков 

Прегледайте Яков 7:5, 8, 10-12, 21-22 и опишете в тетрадки

те ви поне три ПРИ'IИНИ защо Яков бил "непоклатим" от 

Серимовото знание и ораторско майсторство. 



· � Книгата на Енос � 

Какво следва да знаете, преди да проче
тете Енос 
Енос бил син на Яков (вж. Яков 7:27) и, съответно, внук на 

Лехий. Енос завършва своя летопис, ПОСО'IВайки 'Ie вече е 

остарял и са минали 179 години, откакто Лехий напуснал 

Ерусалим. Това поставя времето на неговото писание около 

420г. пр. Хр. 

Енос 1 

Силата на ПРОII1ката 

За малцина, като Павел, Енос, и Алма младши, разби

рането за сериозността на греха и славната същност 

на Божиите обещания към праведните идва веднага. 
Промяната към по-добро (обръщане във вярата) не 
винаги е толкова внезапна. За процеса на покаяние пре
зидент Езра Тафт Бенсън казва: 

"Като се стремим да станем все повече и повече подобни 
на Бог, трябва да внимаваме да не се обезкуражим и изгу
бим надежда. Да ставаме подобни на Христос е стремеж 
за цял живот, често е свързан с твърде бавно, почти 
недоловимо израстване и промяна. Писанията съдър-

жат забележителни разкази на хора, чиито живот е 
бил променен драматично, в един миг, например: Алма 
младши, Павел на път за Дамаск, Енос, молейки се до 
късно през нощта, цар Ламоний. Такива поразителни 
примери на силата за промяна дори на потъналите в 
грях ни дават увереност, че Единението може да достиг
не дори онези в най-дълбоко отчаяние. 

Но трябва да сме внимателни, като обсъждаме тези 
забележителни примери. Въпреки че са истинни и 
силни, те са по-скоро изключение, отколкото правило. 
Зад всеки Павел, всеки Енос и всеки цар Ламоний стоят 

стотици и хиляди хора, за които процесът на покаяние 
е МНО2о по-фин и недоловим. Ден след ден те се прибли
жават до Господ, без да осъзнават дори, че градят бо2О
подобен живот." ("А Mighty Change о! Heart", Ensign, 
октомври 1989 г., стр. 5). 

Докато изучавате книгата на Енос, обърнете внима
ние на същината на неговото преживяване - какво 
накарало Енос да коленичи, да издигне гласа си към 
Господ "в усърдна молитва и жалба за своята собстве
на душа" (Енос 1:4). Обърнете внимание на плодовете, 
които идват - и за него и за останалите, докато той 
търси и намира опрощение за греховете си. 

Разбиране на Писанията 

Биос 1 

увещанието (ст. l)-Нежно предупреждение срещу грях 

или грешка, съвет 

Изучаване на Писанията 111iiiiiiii�1t> 

Изпълнете дейности А и Б, докато изучавате Енос 1. 

1. Изсле.J\ваЙте Енос 1:1-10 и 

избройте в тетрадките си 

думите, описващи какво 

мислел Енос, какво е 

чувствал и как се е молил. 

lIo какво се ОТЛИ'Iавала 

молитвата на Енос от 

многото други молитви? 

2. Обяснете как можем да 

направим молитвите си 

по-ефективни, като сле.J\

ваме примера на Енос. 



Б 
Какъв е естественият резуптат от 
това да 6ъдеш опростен? 

1. lIървата грижа на Енос била 

естествено и уместно за него

вото собствено спасение (вж. 

Енос 1:1-8). След като получил 

опрощение за своите собстве

ни грехове, неговият кръг на 

загриженост се разширил. 

Какво знаем за Яром? 
Яр ом бил син на Енос, внук на Яков и правнук на Лехий 

(виж Яром 1:1). Книгата му покрива перио)\ от време от 

около шестдесет години, от 420-361 пр. Хр. (вж. Енос 1:25; 

Яр ом 1:13). 

Начертайте съпътстващата таблица във вашите тетра)\ки 

и означете за кого се моли Енос на второ (вж. ст. 9-10) 

и трето (вж. ст. 11-17) място. 

2. По какъв начин молитвите на Енос са сходни на изпитва

ното от Лехий в 1 Нефи 8:10-18? Какво ни У'ШТ Енос и 

Лехий за онези, които наистина са обърнати във вярата 

и са ро)\ени отново? 

Яромl 
Спазвайте заповедите и 

благоденствайте 

Една от радостите да си член на истинската Църква е 

да видиш как Господните пророчества се сбъдват в нашия 

личен живот. Неведнъж Господ обещава на Нефи и народа 

му, че ако спазват заповедите на Бог, ще благоденстват 

на земята и ще бъдат избавени от враговете си (виж 

1 Нефи 1:20; 2:20-24). ЯрОМ пише книгата си, за да свиде

телства, че Господ спазва своите обещания. Вижте какво 

е трябвало да преодолеят нефитите във времето на 

ЯрОМ, за да надвият враговете си. 

Разбиране на Писанията 

ЯРОМ 1 

общение (ст. 4)-Общуване, не се оскверняваха, нито 
връзка богохулстваха (ст. 5)-Те не 

злоупотребявали или гово

рели непочтително за све

щени неща; не били леко

мислени 



Изучаване на Писанията 111iiiiiiiii�iii> 
Изпълнете 1(ейност А, 1(окато ИЗУ'Iавате Яром 1. 

А Направете списък 
Яром пише, "И така, бидейки подготвени да посрещнем 

ламанитите, те нямаха успех срещу нас" (Яром 1:9). 

Кой бил Омний? 
Омний бил син на Яром, внук на Енос и правнук на Яков. 

Какво е уникално в тази книга? 
Книгата на Омний съдържа Писанията от пет различни 

летописци на нефитите и покрива пеРИО1(а от време от 

361 пр. Хр. 1(0 около 130 пр. Хр. (вж. Яр ом 1:13; Мосия 1:10). 
Книгата на Омний е също после1(ната книга, преве1(ена 

от малките плочи на Нефи (вж. "Основни източници за 

Книгата на Мормон" стр. 11). 

1. lIотърсете в стихове 4-8 и изре1(ете в тетра1(ката ви поне 

три начина, по които нефитите се ПО1(ГОТВИЛИ за своите 

врагове. 

2. От списъка изберете един начин, който да ви помогне да 

преодолеете изкушенията и влиянието на Сатана и обяс

нете как като правите това, той няма 1(а успее с вас. 

Омнийl 

Списък на царете от Омний 
ДО Вениамин 

Книгата на Омнии съдържа само тридесет стиха. 

Написана е от пет различни автора и покрива около 

200 години. Въпреки че писанията на тези хора са 

кратки, те ни помагат да научим какво се е случило 

между времето на летописеца Омнии и царуването на 

цар Вениамин. От особен интерес е какво се е случило 

във времето на цар Масия I, бащата на цар Вениамин, 

когато праведните нефити отново са насочени да бягат 

към други земи. 

Разбиране на Писанията 

Омиии 1 

повеленията (ст. 2)- : развалил (ст. 17)-
3апове1(ите, законите, пра- � lIpoMeHeH (към лошо) спря-

вилата : мо правилната версия 

Оммий 1:12-ЗО-Кой кой е в Кмиrата ма Оммий? 
Амаликий, петият автор в книгата на Омний, споменава 

следните различни групи в Омний 1:12-30 (вж. и 

"Хронологична таблица на Книгата на Мормон", стр. 197) : 

• Нефитите, които после1(Вали цар Мосия 1 извън земите 

на Нефи в пустошта, 1(окато пристигнали в земята 

3арахемла 

• Ламанитите (и всеки нефит, присъединил се към тях), 

които останали в земята на Нефи 
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• Наро,J(ЪТ на Зарахемла (наричани понякога муликити), 

които ,J(ошли от Ерусалим във времето на Се,J(екия (около 

587 г. пр. Хр.) 

• "Кориантумър и избиването на народа му" (ст. 21; нарече

ни яредити), които идват от Вавилонската кула 

• Групата нефити, които Зениф извел от земята Зарахемла 

и които се завърнали в земята на Нефи 

Изучаване на Писанията II�iiiiiiii� 
Изпълнете кои да е три от следните дейности (А - Д), 

докато изучавате Омний 1. 

А Открийте сходната тема 

Книгата на Омний СЪ,J(ържа писанията на пет различни 

човека: Омний, Амарон, Хамис, Авинадом и Амаликий. 

1. Напишете името на всеки в TeTpa,J(KaTa ви и сле,J( всяко 

име изре,J(ете стиховете, писани от всеки е,J(ИН от тях. 

2. За какви сходни събития са писали Омний, Амарон, 

Авинадом и Амаликий? На какво може да ни научи 

това за тези около 200 ГО,J(ИНИ, описани в тази книга? 

Б Сравнете 

Прочетете Омний 1:12-13, а след това 1 Нефи 2:1-4 и 

2 Нефи 5:5-8 . 

1. Какво е общото между тези разкази? 

2. Как всички те са пример за това, което учи Нефи в 

1 Нефи 1:20? 

3. Какъв урок, който се отнася към вашия живот, научавате 

от тези разкази? 

в С6ъднато пророчество 

Семейството на Лехий и народът на Зарахемла (понякога 

наричани муликити) заедно избягали от Ерусалим, но по 

различно време. Важна разлика между тях било, че семей

ството на Лехий взело писанията със себе си, народът на 

Зарахемла - не. IIрегле,J(айте Омний 1:14-17 и обяснете 

какъв ефект има тази разлика върху Hapo,J(a на Зарахемла 

и как това ,J(емонстрира истинността на това, което ГОСПО,J( 

казва на Нефи в 1 Нефи 4:12-17. 

Нарисувайте връзките ме>Кду rрупите 

На'Iертайте ,J(иаграма като показаната ПО-,J(олу в TeTpa,J(KaTa 

си и назовете петте раЗЛИ'IНИ групи, споменати в книгата 

на омний. ВКЛЮ'Iете описание на всяка група и важни ,J(ати 

(за помощ вижте раздела "Разбиране на писанията" за 

Омний 1:12-30; "Хронологична таблица на Книгата на 

Мормон", стр. 197). Може да назовете тези групи в 

бялото поле на вашите писания в книгата на омний. 

д Намерете oTroBopa 

Амаликий завършва своя летопис с кратко обобщение на 

живота на цар Вениамин, синът на цар Мосия 1. Докато 

'IeTeTe Омний 1:23-30, отговорете на сле,J(ните въпроси в 

тетрадката ви: 

1. Доколко успешен е бил цар Вениамин като воюващ цар? 

2. Защо Амаликий дал летописите на нефитите на цар 

Вениамин? 

3. Как разбираме, 'Ie Амаликий бил праве,J(ен човек? 

4. Какво се случило с първата група, която напуснала 

Зарахемла и искала да се върне в земята на Нефи? 



· � Словата на Мормон � 

Книга извън времето 
Кратката книга, наречена Словата на Мормон, е написана 

от пророка и летописеца Мормон около 385 г. от Хр., повече 

от 500 години след като последния автор пише в книгата на 

омний. Това е обяснението на Мормон защо ВКЛЮ'IБа мал

ките плочи на Нефи заелно с това, което е съкратил от 

големите ПЛО'IИ на Нефи. Ще наУ'Iите пове'Iе за пророка 

Мормон по-късно, когато изучавате Писанията му. 

Словата на 
Мормон 1 

Пояснение 

Мормон, също като Нефи (виж 1 Нефи 9:5; 19:3), не знае 

защо били нужни два комплекта летописи, обхващащи 
един и същ период време. Мормон включва пълните 
малки плочи на Нефи заедно със съкратената версия на 
галемите плочи на Нефи, защото Господ га вдъхновил за 
това. Потърсете защо Мормон чувствал, че малките 
плочи били толкова важни. (Вж. "Основни източници за 
Книгата на Мормон", стр. 11 за повече информация.) 

Разбиране на Писанията 

Словата на Мормон 1 

раздори (ст. 16)-Спорове, 
борби 

: много отцепничества на 
: страната на ламанитите 
� (ст. 16)-Много нефити 

: напуснали, за ла се присъе

: дин ят към ламанитите 

Спо вата на Мормон 1:5-7-Каква 6ипа мъдрата цеп 

за вкnючване на мапките ппочи на Нефи? 

ГОСПОЛ заповялал на Нефи ла пази лва комплекта летописи: 

исторически летопис на големите плочи и за "специална 

цел" - религиозен летопис на малките плочи (виж 1 Нефи 9). 

Въпреки, че Мормон е направил съкращение от големите 

плочи на Нефи, обхващащи периола от Лехий ЛО цар 

Вениамин, той бил влъхновен ла лобави малките плочи 

на Нефи, които обхващат същия пери ол, ис мълра цели 

(Словата на Мормон 1:7). Той ги добавил, без да внася 

никакви изменения в тях. За обяснение каква била тази 

мъдра цел, вж. раздела "Разбиране на писанията" за 

1 Нефи 9:3-6 (стр. 19). 

Изучаване на Писанията IliIiiiiii�ii> 

Изпълнете лве от слелните лейности (А - В), локато изучава

те Словата на Мормон 1. 

А Свърж:ете фразата с нейната 
дефИНИЦИЯ 

Понякога е трудно да се разбере кои плочи има пред вид 

Мормон, когато пише за раЗЛИ'Iните летописи, с които 

работи. Напишете слелните фрази в тетралката ви. Слел 

това, като 'IeTeTe Словата на Мормон 1:1-9, свържете елна 

от следните четири дефиниции с всяка фраза. Може да 

запишете дефиницията в бялото поле на вашите Писания 

до всяка фраза. 

Фрази 

"Летописът, който съм водил" (ст. 1) 

"Тези летописи" (ст. 2) 

"Плочите на Нефи" (ст. 3) 

"Летописите, които бяха предадени в ръцете ми" (ст. 3) 

"Намерих тези плочи" (ст. 3) 

"Тези плочи ми харесват" (ст. 4) 

"Аз избрах тези неща" (ст. 5) 

"Летописа си" (ст. 5) 

"Плочите на Нефи" (ст. 5) 



"Аз ще взема тези плочи" (ст. 6) 

"Привърша летописа си" (ст. 9) 

Дефиниции 

1. Книгата на Мормон 

2. Историческият летопис на Нефи (големите плочи) 

3. Религиозният летопис на Нефи (малките плочи) 

4. Сбирката летописи, които ползва Мормон за своето 
съкращение 

Измиспете корица на книrа 

В тетра!\ката си нарисувайте корица за малките пло'ш на 

Нефи, която !\а показва какво съ!\ържа книгата. Замислете 

я така, 're !\а привлече хората !\а я про'rетат. lIрочетете 

Словата на Мормон 1:3-6 за идеи, които бихте включили 

във вашата корица. 

в Направете пиния на времето 

Понеже книгата на Мосия започва, когато цар Вениамин 

бил вече стар, Мормон искал да знаем за неговите велики 

постижения. Сле!\ като про'rетете Словата на Мормон 1:12-18, 

направете линия на времето за събитията от живота на цар 

Вениамин. Сле!\ това напишете е!\но обобшаващо изре'rе

ние за живота му. 

Кой е написал Книгата на Мосия? 
Книгите в Книгата на Мосия, които идват от малките плочи 

на Нефи (1 Нефи-Омний) не са съкратени от Мормон. Той 

слага тези плочи без всякакви изменения заедно със своето 

резюме на големите пло'rи. Започвайки от книгата на Мосия, 

ние четем съкращението на Мормон на големите пло'rи 

на Нефи. 

Книгата на Мосия носи името на царя и пророка Мосия, 

който бил син на цар Вениамин и внук на цар Мосия 1, за 

когото четохме в книгата на Омний (виж Омний 1:12). 

Какво можете да намерите в тази книга? 
В Мосия ще про'rетете за велики герои, като например цар 

Вениамин, цар Мосия II, Авина!\ий и Алма старши. Ще 

намерите също разкази за големи злодеи, като цар Ной и 

Амулон. Най-важното, ще намерите Евангелието на Исус 

Христос обяснено във велики проповеди и илюстрирано с 

увлекателни истории. 

Книгата на Мосия започва около 130 г. пр. Хр и завършва 

около 91г. пр. Хр. Тя обаче не е една непрекъсната история. 

В резюмето си Мормон вплита заедно разказите на три 

свързани групи нефити: 

• Нефитите в Зарахемла (Мосия 1-8; 25-29) 

• Нефитите, които последвал Зениф обратно към земите 

на Нефи (Мосия 9-22) 

• Алма старши и неговата група от обърнати във вярата 

(Мосия 23-24) 

Сле!\ната графика илюстрира частта от книгата на Мормон, 

обхваната от книгата на Мосия (вж. "Хронологична таблица 

на Книгата на Мормон", стр. 197 за повече подробности). 
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Мосия 1 
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Важността на свещените 
летописи 

Замисляли ли сте се какъв би бил животът ви без 
Библията или Книгата на Мормон? Какво щяхте да зна
ете за смисъла на този земен живот, какво да очаквате 
след смъртта? Точно както Книгата на Мормон е сигур
но свидетелство пред нас за това, че Джозеф Смит е бил 
пророк на Бог, така и плочите на Нефи и пиринчените 
плочи били свидетелства за нефитите, че Господ наис
тина извел предците им от земята на Ерусалим. 

Като четете Мосия 1-5, имайте пред вид, че ученията 
на Господ не са дадени, за да призовават нечестивите към 
покаяние. Тези нефити се подчинявали на заповедите и 
били верни на своите завети, и ето защо цар Вениамин 
искал да им даде ново име (виж Мосия 1:1 1). Потърсете 
какво е било това ново име и как можете да получите 
същата благословия. 

Разбиране на Писанията 

Мосuя 1 

тайнства (ст. 5)-Истини, 

наУ'Iени 'Iрез вяра и откро

вение 

заличено (ст. 12)-Изтрито 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiii':> 
Изпълнете i\ейности А и Б, i\OKaTO ИЗУ'Iавате Масия 1. 

А Напишете статия за списание 

Представете си, че сте Масия II, синът на цар Вениамин. 

Изучете Масия 1:1-8 и след това напишете статия за списа

ние в TeTpai\KaTa ви, която i\a обобшава съвета, който ви 

i\aBa баша ви в тези стихове. Глеi\айте i\a ВКЛЮ'Iите поне 

i\Ba важни принципа за писанията, на които ви учи той. 

Б Направете викторина 

IIреглеi\айте Масия 1:11-18 и напишете поне три въпроса 

за викторина: еi\ИН от стихове 11-12, еi\ИН от стихове 13-15 

и един от стихове 16-18. Уверете се, че сте включили отго

ворите. 

Мосия 2 

В служба на Бог 

Когато цар Вениамин 
наближава края на 
живота си, пожелава 
да говори на народа си 
за Евангелието и да про
възгласи новия им цар. 
Речта на цар Вениамин 
започва в Мосия 2 и про
дължава в глави 3 и 4. 
Тази силна проповед 
може да ни помогне да 

разберем Евангелието. Помнете, че тази проповед не 
била изнесена пред неверни членове, а пред хора, живее
щи в мир. Народът на цар Вениамин били верни члено
ве, готови да направят следващата крачка в своя духовен 
напредък към това да бъдат духовно преродени (виж 
Мосия 1:11; 5:7). Докато изучавате проповедта на цар 
Вениамин, обърнете внимание на причините, които 
дава той, за стремежа да бъдем "светии чрез единение
то на Господа Христа" (Мосия 3:19) 

Разбиране на Писанията 

Мосuя2 

немощи (ст. l1)-Слабости, посветен (ст. l1)-Отделен 

болести за свещена цел 



Мосия 2:16-17-3ащо &or иска да сме в спуж6а 
един на Apyr? 

lIрези!\ент Марион г. Ромни, който бил 'шен на lIървото 

lIрези!\ентство, учи: 

"Службата не е нещо, което изтърпяваме на тази земя, за 

!\а заслужим правото !\а живеем в селестиалното царство. 

Службата е самата същност на възвишения живот в селес

тиалното царство. 

Като знаем, че службата е това, което носи удоволствие на 

нашия Небесен Отец, и 'Ie искаме !\а бъ!\ем къ!\ето е Той 

и какъвто е Той, защо въобще трябва !\а ни се заповя!\ва 

!\а сме в служба е!\ин на !\руг? О, славен !\ен, когато ВСИ'IКИ 

тези неща ще идват естествено заради чистотата на наши

те сърца. В този ден няма да има нужда от заповед, защото 

ще знаем от собствен опит, че сме истински щастливи 

само когато сме ангажирани в нееГОИСТИ'Iна служба" (в 

!\окла!\ на конференцията, октомври 1982 г., стр. 135; или 

Ensign, ноември 1982 г., стр. 93). 

Мосия 2:20-24-3ащо цар Вениамин казва, че сме 
"недоходни спуrи"? 

Цар Вениамин дава две причини защо сме недоходни. 

Първо, всичко, което имаме и сме, е възможно благодарение 

на Божия дар на живота за всички Негови деца (вж. Мосия 

2:23). Ние сме Му за!\ължени за самия ни живот. Второ, !\ори 

когато сме покорни, "Той ви благославя незабавно; и ето 

защо той ви е платил. А вие все още сте му !\лъжни" (ст. 24). 

Най-важната от тези благословии е, разбира се, дарът на 

Единението. Цената, която е платил Исус Христос, за да ни 

изкупи от греха и смъртта, е безпределна, цена, за която 

никога няма !\а можем !\а се из!\ължим. Не бива обаче !\а 

мислим, че Бог сравнява ВСИ'IКО, което е направил за нас, 

с това, което ние правим за Него. Той ни обича и се ра!\ва 

за всяко наше усилие да се подчиняваме и служим. 

Мосия 2:27-28-Какво значи "аа пречистим одеж

дите си от кръвта"? 

В древен Израил било честа практика общността да 

построи кула, на която се слага часовой, за да предупрежда

ва хората за приближаваща опасност. Ако часовоят не успя

вал !\а пре!\упре!\и, че врагът и!\ва, щял !\а бъ!\е отговорен 

за загиналите при атаката, или на старозаветен език, тяхна

та "кръв" щяла !\а бъ!\е на ръцете и о!\еж!\ите на часовоя. 

Цар Вениамин разбирал, че призованието му като пророк 

и цар било като това на часовой на кулата (вж. Езекиил 

33:1-9). Ако не успеел !\а У'IИ и сви!\етелства с вяра и !\а пре

!\упре!\и хората !\а се покаят, тяхната "кръв" (в !\уховен сми

съл) щяла да бъде на неговите одежди (вж. Яков 1:18-19). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете !\ейности А - В, !\окато ИЗУ'Iавате Мосия 2. 

А Направете описание 

1. lIрегле!\айте Мосия 2:9-16 и напишете описание на типа 

ли!\ер, какъвто е бил цар Вениамин, като вклю'шате всич

ки Ka'IecTBa, които намирате в тези стихове. 

2. Защо бихте искали да живеете на място, управлявано от 

такъв цар? 

Стихове за овпадяване-Мосия 2: 17 

Цар Вениамин обяснява, че когато служим на ближните, 

всъщност служим на Бог. 

1. Защо смятате, че госпо!\ иска !\а сме в служба е!\ин на 

друг? (Вж. раздела "Разбиране на писанията" за Мосия 

2:16-17 за допълнителна помощ). 

2. Опишете случай, когато сте пре!\ложили безкористна 

служба и разкажете как сте се почувствали. 

в 06миспете ученията на цар 
Вениамин 

lIропове!\та на цар Вениамин е изпълнена с важни учения, 

нал които би трябвало внимателно !\а се замислим. ИЗУ'Iете 

Мосия 2:18-41 и отговорете на кои да е три от следните 

въпроси: 

1. За чии слова ви напомня Мосия 2:18 (вж. Лука 22:24-26)? 

На какво ви учи това за праведните ръководители? 

2. Прочетете Мосия 2:20-24. Как така сме "недоходни 

слуги"? Какво чувства към нас Бог, въпреки че сме 

"не!\охо!\ни"? 

3. Прочетете Мосия 2:25 и Еламан 12:4-13. По какъв начин 

можем да бъдем считани за по-низши от прахта на земята? 

4. lIрегле!\айте Мосия 2:27-28. Защо цар Вениамин иска 

!\а говори на своя наро!\ за после!\ен път? Какво трябва 

да направим, за да сме сигурни, че одеждите ни не са 

опетнени с кръвта на нашите ближни? (Вж. раздела 

"Разбиране на писанията" за Мосия 2:27-28 за допълни

телна помощ). 

5. Какво значи да излезеш на "открит бунт против Бога"? 

(вж. ст. 36-37). Опишете поне две ситуации, в които член 

на Църквата на ваша възраст би могъл да бъде в "открит 

бунт", !\ори и без !\а го съзнава. 

6. В стихове 38-41 цар Вениамин говори за "ужасно състоя

ние" и "щастливо състояние". Какво значи всяка от тези 

фрази? Кой ще бъде във всяка от двете ситуации? 



Мосия 3 

Пророчество за Христос 

Мосия 3 е продължение на чудесната проповед на цар 

Вениамин към народа му. Над сто години преди ражда

нето на Христос един ангел се явявя на цар Вениамин 

и му разказва за идването на Спасителя със забележи

телни подробности. Потърсете за обяснение, казващо 

ни как Спасителят може да ни помогне да се завърнем 

при нашия Небесен Отец. След като прочетете тази 

глава, ще разбирате по-добре какво е направил Христос 

за всички нас. 

Разбиране на Писанията 
МосuяЗ 

благовестил (ст. 3)-Новини : извършва единение (ст. 11, 

скинил от кал (ст. 5)- � 16)-Плаща цената 

Физическо тяло 

Мосия З:15-"Примери, и сенки" 

Примери и сенки са символи, които учат и свидетелстват за 

велики истини. Законът на Моисей съдържа много симво

ли, които учат и СВИ1\етелстват за БЪ1\ещия живот и за слу

жението на Спасителя. Например ПЪрВОрО1\ните, неопетне

ни мъжки агнета, принасяни в жертва, били символи (при

мери) и напомняния (сенки) на предстоящата единителна 

жертва на Исус Христос като Агнец Божий (вж. Алма 25:15). 

Мосия З:19-Какъв е "Естественият човек", който 
трябва да отхвърпим? 

Старейшина Нийл А. Максуел, член на Кворума на дванаде

сетте апостоли, обяснява: 

"lIре1\И ВСИ'IКО, естественият 

'IOвек е "враг на Бога" (Мосия 

3:19). Това значи, 'Ie ПО1\обни ЛИ'I

ности биха се противопоставили 

(независимо дали осъзнават 

напълно последиците на своето 

собствено противопоставяне или 

не) на крайната цел на Бог за 

'IoBe'IecTBoTo, което е, както 

знаем, "да се осъществят без

смъртието и вечният живот на 

човека" (Моисей 1:39). С оглед 

нашите вечни стремежи, естественият човек не е и наш 

приятел, 1\ОрИ ако понякога съжителстваме мирно с него ... 

Вместо да стане светия, да бъде като дете, готов да се поко

ри на нашия Вечен Отец, естественият човек се бунтува и 

настоява 1\а върви по свой собствен път. Той е наивен, а не 

невинен като 1\ете. 

Естественият човек също упорито търси щастие в беззако

нието - изключително наивна идея за естеството на щастие

то и вселената ... 

Така естественият човек, в опита си да живее "без Бога в 

света" и давайки воля на естествените си инстинкти, всъщ

ност живее "противно на естеството на щастието" (Алма 

41:11)" (Nоtшithstаnding Му Weakness, 1981 Г., стр. 71-72). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете 1\ве от сле1\ните 1\ейности (А - В), 1\окато изучава

те Мосия 3. 

А Използвайте 6ележките под линия 

Цар Вениамин научил от ангел за идването на Исус Христос. 

1. Докато четете Мосия 3:1-8, избройте пет важни факта за 

Христос. 

2. Вижте бележките под линия за всеки факт, който сте 

избрали, и писмено обяснете какво ви говори той за Него. 

Б Koro спасява кръвта на Исус Христос? 

Ако Единението на Исус Христос не плащаше за нашите гре

хове, ние не бихме могли 1\а БЪ1\ем спасени. В Мосия 3:1 1-18 

цар Вениамин опре1\еля три групи хора, за които кръвта на 

Христос извършва Е1\инение. lIотърсете тези стихове и опи

шете тези три вида хора. Какво казва цар Вениамин, че тряб

ва да правим, за да получим спасението, което идва "чрез 

единяващата кръв на Христа, Господа Всемогъщий" (ст. 18)? 

Стихове за овладяване-Мосия З: 19 

За да разберете по-добре важността на отхвърлянето на 

естествения човек и станете светии, отговорете на следните 

въпроси, 1\окато изучавате Мосия 3:19: 

1. Какво е "естествен човек" и защо той е враг на Бог? (вж. 

1 Коринтяните 2:12-14; Алма 41:11; раздела "Разбиране на 

писанията" за Мосия 3:19). 

2. Как ни "съблазнява" Светият Дух? 

3. Каква роля играе Единението на Исус Христос, за да ви 

помогне 1\а станете светия? (вж. Мосия 5:2; 27:25-26). 
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Мосия4 

Да получим и запазим 
опрощение за греховете си 

Масия 3:19 ни насърчава да отхвърлим "естествения 
човек" и да станем "светии чрез единението на Господа 

Христа". В Масия 4 ще прочетете как народът на цар 

Вениамин успял да га стори. Царят им казва как да 
избегнат загубата на онези галеми благасловии, които 
получили. Потърсете как цар Вениамин казва, че да 
бъдеш истински обърнат във вярата променя човека. 

Масия 4 слага край на обръщението на цар Вениамин 
към народа му, започнато в Масия 2. Имайте предвид, 
че Мормон включва някои от подкрепящите учения на 
цар Вениамин в Масия 5. 

Разбиране на Писанията 

Мосuя4 

плътско състояние (ст. 2)

-Земно или паднало състоя

ние 

отправя прошението (ст. 

16, 22)-Моли за помощ 

: възпра ръката си (ст. 17)
� Отказвам помощ 

� ламтите (ст. 25)-Желаете 

: еГОИСТИ'IНО 

Изучаване на Писанията 111iiiiiii�ii> 

Докато изучавате Мосия 4, изпълнете дейности А или Б и В 

илиГ. 

А Анапизирайте спучипото се 

В резултат на прилагането на принципите на цар Вениамин 

в живота народът постигнал забележителна промяна. 

1. IIpo'IeTeTe Мосия 4:1-3 и отговорете на въпросите от сле.J\

ната таблица във вашите тетрадки. 

Какво са 
осъзнали? 

За какво са 
помолили? 

Какъв бил 
резултатът? 

2. Как случилото се на тези хора е пример за онова, което би 

трябвало да правят според цар Вениамин в Мосия 3:19? 

3. Какви са сходствата с това, което Лехий видял в съня си? 

(вж. 1 Нефи 8:10-12). 

Открийте из6рояванията 

Цар Вениамин искал Hap0.J\a му .J\a разбере как .J\a БЪ.J\е спа

сен в царството Божие. Както е показано в Мосия 4:1-3, те 

изпитали какво е .J\a ПОЛУ'IИШ опрощение на греховете в 

резултат на вярата си. 

1. В стихове 4-10 цар Вениамин обяснява още какво е 

нужно за спасението. Изучете тези стихове и в TeTpa.J\Ka

та си направете списък на истините, за които той казва, 

че трябва да разберем (вж. ст. 5-7) и друго изброяване с 

принципите, в които той казва, че трябва да първо "вяр_ 

ваме" и след това да "вършим", за да получим спасение 

(вж. ст. 8-10). 

2. Дори след като сме били опростени и очистени, не винаги 

е лесно да останем чисти. Изучете стихове 1 1-12 и изброй

те какво казва цар Вениамин че трябва да направим, за да 

"ПОЛУ'Iaваме винаги опрощение на греховете си". 

3. В стихове 12-16 цар Вениамин изброява благословиите, 

които ще бъдат наши, "ако" правим това, на което ни 

учи стих 11. Обърнете внимание, че "да получаваме вина

ги опрощение на греховете си" е само една от благослови

ите на ПО.J\чинението. Изре.J\ете благословиите, които той 

споменава, и сле.J\ това изберете .J\Be от тях и обяснете 

защо бихте ги пожелали. 

в Какво 6и 6ипо тяхното извинение? 

Съпътстващата картина илюстрира мислите на цар 

Вениамин за онези, които отказват .J\a .J\aBaT на бе.J\ните. 

IIpo'IeTeTe Мосия 4:17-25 и в TeTpa.J\KaTa ви .J\овършете твър

денията, които може да изкаже човек във всяка от ситуаци

ите. Какво би трябвало да е отношението им вместо това, 

според цар Вениамин? 

Няма Аа 
СПОАелям, защото ••. 

Не Mora Аа 
СПОАелям, защото ••• 

Стихове за овпадяване-Мосия 4:30 

1. В TeTpa.J\KaTa си направете скица или рисунка с лозунг 

или илюстрация, изразяваща И.J\еята, на която учи цар 

Вениамин в Мосия 4:30. 

2. Обяснете защо мислите, че е важно да "следим" нашите 

мисли, думи и дела. 



Мосия 5 

Да станем чеда Христови 

Масия 5 съдържа летопис на съвета на цар Вениамин 

към народа му след проповедта, описана в Масия 2-4. 

Помнете, че тази проповед е била направена, за да вдъхно

ви и мотивира едни добри и покорни хора за по-високо ниво 

на праведност и истинско обръщане във вярата (вж. въве

дението към Масия 1 в това ръководство за изучаване, 

стр. 70). Намерете съвета на цар Вениамин, който 

помогнал на хората да се променят и по-голямата благо
словия, която са получили в следствие на промяната. 

Разбиране на Писанията 
Мосuя5 

надслов (ст. 8)-Името на 

Христос 

� изобилстващи на (ст. 15)

: Изпълнени със 

Мосия 5:7-Защо сме наричани чеда на Христос? 

Нашият Небесен Отец е бащата на нашите .J\yxoBe (вж. 

Евреите 12:9). Нашите земни бащи са бащите на нашите 

физически, смъртни тела. В своята велика проповед цар 

Вениамин обяснява, че поради Неговата единителна жертва 

Исус Христос е бащата на нашето .J\YXOBHO раЖ.J\ане (вж. 

Мосия 3:19, 5:7). "Голямата промяна", която настава в сърца

та на Hap0.J\a на цар Вениамин, е могъщ пример за ".J\YXOB

ното раждане" (вж. Мосия 4:2-3; 5:2; 27:24-26; Иоана 3:5). 

Президент Джозеф Фийлдинг Смит учи, че Христос "станал 

баща за нас, защото ни дарил с безсмъртие или вечен живот 

чрез своята смърт и жертва върху кръста" (Аnsшеrs to Gospel 
Questions, 4:178-79). 

Мосия 5:8-15-Какво означава да "вземете върху 

си името на Христа"? 

Старейшина М. Ръсел Балар.J\, 'шен от Кворума на .J\BaHa.J\e

сетте апостоли, обяснява: "Чрез кръщението ние вземаме 

върху си името на Христос и обещаваме да вършим нещата, 

които Той би вършил, включително да се подчиняваме на 

Божиите заповеди. В замяна Господ обещава да изпрати Своя 

Дух .J\а ни напътства, укрепва и утешава (вж. 2 Нефи 31:13; 

Мосия 18:8-10). Но най-важното е, че Той също ни обещава 

.J\a прости греховете ни, за които истински сме се покаяли 

(вж. 2 Нефи 31:17). В буквалния смисъл греховете на тези, 

които влязат във водите на кръщението, биват отмити. Те 

излизат от басейна за кръщение като свободни от греха 

хора и чисти, като са били в .J\еня на тяхното раЖ.J\ане" 

(Our Search For Happiness, 1993 г., стр. 90). 

Да вземем върху си името на Христос не е e.J\HoKpaTHo съби

тие. lIреЗИ.J\ент БоЙ.J\ К. lIакър, .J\еЙстващ преЗИ.J\ент на 

Кворума на .J\BaHa.J\eceTTe апостоли, казва: "Някои се 'IУ.J\ЯТ 

дали не са се кръстили прекалено рано. Ако те биха могли 

да се кръстят сега и да започнат на чисто. Но това не е 

нужно! Чрез обреда на причастието вие подновявате завети

те, сключени при кръщението. Когато изпълните ВСИ'Iките 

условия на покаянието, колкото и .J\a е TPY.J\HO, можете .J\a 

БЪ.J\ете опростени и вашите прегрешения не ще ви притес

няват повече" (в доклад на конференцията, април 1997 г., 

стр. 10; или Ensign, май 1997 г., стр. 10). 

Обърнете внимание колко различно е Евангелието от И.J\еи

те на света. ИзглеЖ.J\а загрижеността на много хора .J\a раз

берат "кои са" е обща. Цар Вениамин обърнал внимание, 

че по-важният въпрос би бил "чии сте". Да вземем върху си 

името на Христос означава да Му принадлежим чрез завет. 

Когато времето на земята ни свърши, ние или ще "БЪ.J\е(м) 

наре'Iен(и) с името на Христа" (Мо сия 5:9) и Му прина.J\ле

жим (вж. ст. 15), или ще "БЪ.J\е(м) наречен(и) с някое .J\pyro 

име" и не ще принадлежим на Христа, а на Сатана (ст. 10; 

вж. Алма 5:38-39). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете дейност А, докато изучавате Мосия 5. 

А 06яснете какво се е случило 

Мосия 5 илюстрира някои важни стъпки, които всички 

трябва .J\a направим, за .J\a .J\ОЙ.J\ем при Христос. 
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1. На'Iертайте таблица, по!\обна на сле!\ната, в тетра!\ката 

ви и попълнете кутийките с отговорите на въпросите. 

(Трябва !\а нарисувате кутийките по-големи.) 

Каква била 
IJrолямата 
промяна", 

настъпила с 
хората и защо 

настъпила тази 
промяна? (вж. 
Масия 5:1-4). 

Какво 
билиготови 
да направят 

хората 
после? (вж. 

Масия 5:5-6). 

Какво станало 
след това? (вж. 

Масия 5:7-9). 

2. Напишете съвременен пример как да стане духовен син 

или дъщеря на Христос би променило постъпките на 

човека в ежедневието. 

Мосия 6-7 

Народът на ЛИМХИЙ в робство 

След като прави летопис с всички онези, които встъпи

ли в завет с Христос, цар Вениамин поставя своя син 

Масия (Масия II) да управлява царството. Какво мисли

те, че ще направи новият цар като за начало? Може да 

се изненадате от това, което направил Масия. Масия 7 
ни дава предговор на случилото се с нефитите, които се 

върнали обратно в земята Нефи, за която четохме в 

Омний 1:27-30. Ще прочетете тази история с повече 
подробности в Масия 9-22. 

Разбиране на Писанията 
Мосuя 7 

постарая (ст. 12)-Опитам, 

пробвам 

прекомерно усърден (ст. 

21)-Прекалено нетърпелив 

� лукавството (ст. 21)

: Измамност, хитрост 

МОСIIЯ 7:1-6-Къде се наМllрапа земята на ЛеХIIЙ· 

Нефll спрямо земята на 3арахемпа? 

Известно време сле!\ като цар Мосия 1 (бащата на цар 

Вениамин) пристигнал в Зарахемла, група хора пожелали !\а 

се върнат в земята Нефи. lIървата група, която заминала, се 

провалила поради раздор (вж. Омний 1:27-28). Втората група, 

водена от Заниф, успяла да установи селище в земята Лехий

Нефи (вж. Омний 1:29-30; Мосия 7:9, 21). Петдесет години по

късно цар Мосия 11 изпратил група, водена от Амон, за да 

разберат какво е станало с хората на Заниф (вж. Мосия 7:1-6). 

За повече информация виж "Възможни места от Книгата на 

Мормон (във връзка е!\но с !\руго)" (стр. 196). 

Западно море 

ф 

Земята на север 
Опустошение 

Земята на 
първото наслеАСТВО 

Изучаване на Писанията IliiiiiiiiiiiiiiP 

Изпълнете !\ейност А или Б, !\окато ИЗУ'Iавате Мосия 6-7. 

А Водете со6ствени летописи 

Цар Вениамин поискал !\а бъ!\е направен летопис на хората, 

които са встъпили в завет !\а сле!\ват Исус Христос (вж. 

Мосия 6:1). Днес в Църквата ние също во!\им летописи. 

Всеки член на Църквата има картон, който показва семей

ните връзки и важни дати. Също както хората на цар 

Вениамин вашето име е било записано като един, който е 

встъпил в завет с Христос. Избройте няколко важни съби

тия, които са се СЛУ'IИЛИ и ще се СЛУ'IВат във вашия живот. 

За събитията, които Be'Ie са се случили, запишете и !\атите. 

Б Напишете писмо 

lIpe!\CTaBeTe си, че сте живели по времето на Лимхий и сте 

имали членове от семейството, които са били болни и не 

са били в състояние да чуят речта на Лимхий пред народа 

му. Изучете Мосия 7:17-33, а след това напишете писмо до 

вашето семейство, описвайки важните принципи, на които 

учил Лимхий. Уверете се, 'Ie сте обяснили сле!\ното: 

1. Защо те трябва "да се успокоят" (ст. 18). 

2. Защо ламанитите позволили на хората !\а се върнат в 

земята Лехий-Нефи. 

3. Истинската причина за бедите на хората. 

4. Какво трябва !\а направят хората, за !\а бъ!\ат избавени? 



Мосия 8 

Какво е гледач? 

в Мосия 7 цар Лимхий кратко обяснява какво се случило 
с неговите хора от времето, когато дядо му Заниф повел 
колонията от нефити от земята Зарахемла обратно 

в земята на Лехий-Нефи. В Мосия 8 Амон обяснява на 
Лимхий по какъв начин древните летописи могат да 
бъдат преведени и каква е разликата между пророк и гле
дач. Защо е нужна тази информация на Лимхий? По 
какъв начин тази глава ви помага да увеличите благодар
ността си за ръководителите на Църквата днес? 

Разбиране на Писанията 

Мосuя8 

разкаже, разказа (ст. 2-3)- � тълкуватели (ст. 13)-Урим 

lIовтаря, преглеi\а : и Тумим 

тълкува (ст. 6)-Превежда � непроницаеми (ст. 20)

разяден (ст. l1)-Проядени, : Твърдоглави, невъзприем-

повреi\ени : чиви 

Мосия В:16-"Гпедачът е откровитеп, а също и 
пророк" 
От описанието на Амон в Мосия 8:13-18 научаваме, че i\OKaTO 

пророкът и глеi\а'IЪТ провъзгласяват словото Божие, глеi\ачът 

има средство да получи откровение от Бог, недостъпно за 

всеки пророк (вж. стих 13). Той не само може да види бъдеще

то, но също миналото и скритите неща с божествена яснота 

(вж. стих 17). Глеi\а'IЪТ "ВИЖi\а" 'Iрез силата на Бог онова, 

което не може i\a БЪi\е ВИi\ЯНО с естествените О'IИ (вж. Моисей 

6:35-36). Всеки път, когато ПОi\крепяме РЪКОВОi\ителите на 

Църквата по време на общата конференция, ние приемаме 

Първото Президентство на Църквата и Кворума на дванаде

сетте апостоли за пророци, гледачи и откровители. 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiii':> 
Изпълнете кои i\a са i\Be от слеi\ните i\ейности (А-В), i\OKaTO 

изу'raвате Мосия 8. 

А Изпратете послание и карта 

Лимхий казал на Амон за групата, която изпратил на север 

i\a намери Зарахемла. Те не намерили Зарахемла, а вместо 

това открили земята на яреi\итите (наречена също Земята 

на север или Опустошение). 

1. На'Iертайте карта в TeTpai\KaTa си по ПОi\обие на тази 

от раЗi\ела "Разбиране на lIисанията" за Мосия 7:1-6 и 

i\обавете линия за пътя, по който тази група може i\a е 

тръгнала (вж. и картата на стр. 196). 

2. Предположете, че вие сте водачът на тази група. Изучете 

Мосия 8:7-11 и напишете послание, описващо какво сте 

открили там. 

Б Каж:ете какво е значението му днес 

1. ИЗУ'Iете Мосия 8:13-18 и опишете i\apOBeTe, които имал 

цар Мосия като глеi\ач, които го правили по-велик от 

пророка (вж. раздела "Разбиране на Писанията" за 

Мосия 8:16 за допълнителна помощ). 

2. lIреглеi\айте някои от скорошните послания, ПОЛУ'Iени от 

съвременните пророци, глеi\ачи и откровители (от обръ

щенията на конференциите, списанията на Църквата и 

статиите в Church News, или други достъпни източници) 

и опишете някои от истините и опасностите, които те 

"виждат", които повечето хора на света не виждат. 

в Използвайте Ръководство към 
Писанията 

lIреглеi\айте Мосия 8:13-18 и ПРО'Iетете за Урим и Тумим в 

РЪКОВОi\СТВО към lIисанията (стр. 213). Напишете кратко 

обобщение за какво са използвани "тълкувателите" и кой 

ги използва. 

Мосия 9-10 

Началото на летописа 
наЗаниф 

Помнете, докато четете Мосия 9-24, че има две, а поня
кога и три отделни групи нефити, които живели на раз
лични места по земята (вж. придружаващата илюстра
ция и Хронологичната таблица на Книгата на Мормон 
на стр. 197). 

Помнете, че Мосия I е предупреден от Господ да вземе 
праведните, които ще го последват и да "избяга от земя
та Нефи" (Омний 1:12). Той и хората му открили 
друга група хора, живеещи в земята, която те нарекли 
Зарахемла. Впоследствие той става цар на обединената 
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група нефити и хората от Зарахе.мла. Масия I е наследен 

от сина си Вениамин и внука си Масия II. 

Известно време след като Масия I пристига в Зарахемла, 

Заниф повежда група нефити обратно към земята Нефи 

(вж. Омний 1:27-30; Масия 7:21). Там той прави коло

ния сред ламанитите и става техен цар. Масия 9-22 е 

взет от летописа на Заниф. Разказът обхваща повече от 

петдесет години и включва разказите на приемниците 

на Зан иф: неговият син Ной и внукът му Лимхий. Също 

така ще прочетете за Авинадий и Алма-старши, двама 

велики пророка, чиито мисии започнали и завършили 
много различно. 

Вениамин 
(Омний 1:23) 

колонията 
3 на 3аниф 

� П"::� Г--�---1<:. �'-�--' 
Заниф � Лимхий 

(Мосия 7:9, (Мосия 19:26) 
21-22,9:1) Ной 

(Мосия 11:1) 

Разбиране на Писанията 

Мосuя 9 

първо наследство (ст. 1)

Първото място, на което се 

установили след пристига

нето си в Америка 

стръвен (ст. 2)

Непримирим,неумолим 

предразположението 
(ст. 5)-Становище, жела

ния 

оплакване (ст. 19)-Голяма 

печал 

Масия 10 

кожени препаски (ст. 8)

IIIирок кожен колан 

слабини (ст. 8)-Талия 

разгневен (ст. 14)-Много 

Я1\осан 

подтиквам (ст. 19)

Окуражавам, подбуждам 

Мосия 1 О:11-18-0пасността от поrреwните 
предания 
Ламанитите учели децата си на "вечна омраза" към нефи

тите поради погрешните предания, които научили от тех

ните бащи (вж. Мосия 10:13-17). Мосия 10:11-18 илюстрира 

истината за сле1\НОТО откровение, 1\а1\ено на lIpopoKa 

Джозеф Смит: "И не'Iестивецът И1\ва, и отнема светлина и 

истина от 'Ie1\aTa човешки чрез неПО1\'IИнението и пора1\И 

преданията на бащите им" (У. и 3. 93:39). 

Старейшина РИ'IаР1\ Г. Скот, 'шен на Кворума на 1\вана1\е

сетте апостоли, У'IИ как можем 1\а избегнем загубата на 

светлината на Евангелието поради погрешните предания: 

"Внимателно изучавайте lIисанията и съвета на пророците, 

за 1\а разберете как ГОСПО1\ желае 1\а живеете. Сле1\ това 

направете оценка на всяка 'IacT от живота си и направете 

нужните промени. Потърсете помощ от друг, на когото 

имате доверие, който е успял да преодолее някои дълбоки 

убеждения и предания, които не са в хармония с плана на 

ГОСПО1\. Когато имате съмнения, запитайте се, "Това ли би 

искал 1\а правя Спасителят?" ... 

Свидетелствам ви, че ще премахнете бариерите към щастие

то и ще намерите повече мир, 

като поставите на първо място 

'шенството си в Църквата на Исус 

Христос, а Неговите У'Iения напра

вите основата на вашия живот. 

Когато семейство или национал

ните предания или обичаи са в 

разрез с У'Iенията на Бог, не ги 

сле1\ваЙте. Когато пре1\анията и 

оБИ'Iaите са в хармония с Неговите 

учения, те трябва да бъдат ценени 

и следвани, за да запазите вашата 

култура и наследство. Има едно наследство, което не трябва 

никога 1\а променяте. Това е насле1\СТВОТО, което И1\ва от 

това, 'Ie сте 1\ъщеря или син на Отец в небесата. 3ащото щас

тието, РЪКОВО1\ещо живота ви, е основано на това насле1\СТ

во" (в доклад на конференцията, април 1998 Г., стр. 112, 114; 

или Ensign, май 1998 Г., стр. 86-87). 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiii:> 

Изпълнете дейност А или Б, докато изучавате Мосия 9-10. 

А Елате, чуйте rласа на пророка 

Разказът в Мосия 9 1\ава отговор на въпроса ни 1\нес: Каква е 

ползата 1\а имаме жив пророк, ако не се вслушваме в онова, 

което той казва? 

1. lIрегле,тщйте Омний 1:12-13 и пояснете кой ВО1\ИЛ нефи

тите от земята Нефи 1\0 3арахемла и защо? 

2. Прегледайте Мосия 9:1-3 и опишете кой водил тези групи 

нефити обратно до земята Нефи и защо? 



3. ИЗУ'Iете Мосия 9:4-19 и обобщете какво се случило с 

нефитите, които тръгнали обратно за земята Нефи. 

4. На какво ви учи техния опит с ламанитите за причината 

Господ да им каже да напуснат земята в началото? 

5. Опищете промяната, настъпила в тези хора от Мосия 9:3 

)\0 :17-19 и как тази промяна ги спасила. 

6. Народът на Заниф научил този важен урок, но те могли 

да избегнат войната и да спасят много животи, ако просто 

сле)\вали техния пророк, Мосия 1, и останели в земята 

Зарахемла. lIомислете за съвета, който сте чули наскоро, 

от живия пророк на Църквата. Избройте три принципа, 

на които той ни учи, и опищете проблемите, които чувст

вате, че може да избегнете, ако следвате неговия съвет. 

Б Припо>Кете съвета на Господ във 
вашия >Кивот 

Мосия 10:11-18 изброява няколко погрещни предания 

(вярвания) на ламанитите, които били пре)\авани на тех

ните )\еца и по)\клаж)\али омразата им към нефитите. 

1. За всяко от следните събития опищете погрещното вяр

ване или интерпретация на ламанитите и след това обяс

нете какво се СЛУ'IИЛО в )\ействителност: 

а. Напускането на Ерусалим 

б. lIрекосяването на морето 

в. Пристигането в обетованата земя (или земята на тяхно

то първо наследство) 

г. Нефи и всички вярващи бягат от Ламан и Лемуил в 

пустощта 

2. lIрегле)\айте изявлението от старейщина Скот в раз)\ела 

"Разбиране на lIисанията" за Мосия 10:11-13. Обяснете 

какво трябва да направите, за да определите тези обичаи 

или предания във вашата култура или нация, които не са 

в хармония с Евангелието на Исус Христос. 

Мосия 11-12 

Нечестивият цар Ной и 
пророкът Авинадий 

Каква е разликата, когато хората имат праведни ръково

дители? Помислете за случилото се с праведните хора 

на цар Вениамин в Масия 1-5. Какво мислите се случило 

с хората на Зан иф, когато ги управлявал нечестивият 

цар Ной? Докато четете Масия 11-12, обърнете внима

ние до каква степен поведението и действията на ръково

дителите влияят на живота на народа им. Обърнете 

внимание на ефекта, който имало върху хората смелото 

свидетелство на Авинадий. 

Разбиране на Писанията 

Масия 11 

предаде (ст. l)-Да)\е, пре- прибежище (ст. 13)-Място 

)\остави за по)\слон 

угоените им стада (ст. 3)- винопиец (ст. 15)-Някой, 

Мла)\и животни, угоявани който пие вино прекомер-

за заколване но, пияница 

ниска стена с парапет 
(ст. 11 )-Стена на височина

та на гърдите 

Мосия 11 :2-"Мноrото жени и наложници" на 
цар Ной 
По онова време Господ забранява да имаш повече от една 

жена и вземането на наложници (вж. раздела "Разбиране на 

lIисанията" за Яков 2:23-30, стр. 59). 

Масия 12 

глад и чума (ст. 4)-Глад 

и болест 

� да го засекат (ст. 19)-Да 

: го принуждят да си проти

: воречи 

Мосия 12:З1-З2-"Идва ли спасението чрез закона 
на Моисей?" 
Авина)\ий пита не'Iестивите свещеници на цар Ной )\али 

спасението и)\ва "'Iрез закона на Моисей" ( Мосия 12:31). 

Те отговарят, че човек може да бъде спасен, когато живее 

съгласно закона на Моисей. Този отговор обаче е верен само 

отчасти. Авинадий дава по-пълен отговор в Мосия 13:27-35. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете две от следните дейности (А-В), докато изучава
те Мосия 11-12. 

А Допъпнете списъка 

1. Намерете следните думи в Мосия 11:1-15 и след това 

напишете изречение за всяка дума, обяснявайки как се 

променило царството, когато Ной поел властта: 

а. Заповеди 

б.Жени 

в. Грях 

г. Е)\на пета 

)\. Свещеници 

е. Идолопоклонници 

ж.Сгради 

з. Кула 

и. Разгулен живот 

Й.Вино 
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2. Избройте някои от разликите меЖ1\У цар Ной и цар 

Вениамин, за когото ПРО'Iетохте в Мосия 1-2. Кой от 
тях бихте желали 1\а БЪ1\е ваш РЪКОВО1\ител? 3ашо? 

Б Сравнете пророчествата 

[ОСПО1\ призовал Авина1\ИЙ 1\а пре1\упре1\И цар Ной и неговия 
народ да се покае или ще последват определени наказания. 

1. lIотърсете в Мосия 11:20-25 и намерете фразите "ако не се 
покаят" и "ако този нарО1\ не се покае". Избройте четири
те наказания, които Авина1\ИЙ казал, че ще 1\ОЙ1\ат върху 
хората, ако те не се покаят. 

2. Какво направили цар Ной и народът му, когато чули 
посланието на Авина1\ИЙ? (вж. Мосия 1 1:26-29). 

3. В Мосия 12 четем, че след две години [оспод отново изпра

тил Авинадий да пророкува на хората. Потърсете в Мосия 
12:1-7 за думата ще и избройте какво казал Авинадий, че ще 
се случи с тези хора. 

4. lIo какъв начин 1\умите ще правят второто пророчество 
на Авинадий по-различно от първото предупреждение 
в Мосия 11:20-25? 

5. IIpo'IeTeTe Мосия 12:8 и обяснете какво казал [ОСПО1\ на 
Авина1\ИЙ сле1\ това, че ще се случи с хората този път, 
"ако не се покаят". 

в Намерете съвременно прилож:ение 

В Мосия 12:9-37 'IeTeM за арестуването на Авина1\ИЙ и нача
лото на процеса пред цар Ной и неговите свещеници. 

1. IIрегле1\айте стихове 9-16 и обяснете споре1\ вас каква 
била истинската ПРИ'Iина за гнева, който чувствали хора
та спрямо Авина1\ИЙ. Как може това 1\а важи и 1\нес, кога

то някои членове могат да имат трудности с приемането 

на съвета, даден ни от пророка? 

2. Каква причина изтъква Авина1\ИЙ в Мосия 12:27 за това, 
'Ie свещениците не разбират lIисанията? IIрочетете също 
1 Коринтяните 2:11-14 и обяснете на какво учат тези два 
пасажа за извличането на най-голяма полза от изучаване

то на Писанията. 

Мосия 13-14 

Авинадий предизвиква 
нечестивите свещеници 

Когато Господ ни дава задача, Таи също така ни дава 

силата да я завършим (вж. 1 Нефи 3:7). Задачата на 

Авинадии е да призове цар Наи и неговият народ да се 

покаят. В Масия 13-14 ще прочетете за чудотворния 

начин, по които Господ помага на Авинадии да изпълни 

тази задача. Докато четете смелото му свидетелство, 

представете си Авинадии, които учи на тези неща 

влиятелни политически ръководители днес. Как 

мислите, че ще се отнесат към него те? 

в Масия 14 четем, че Авинадии цитира Исаия 53, къде

то се описва цената, която Христос ще плати за наши

те грехове и колко неблагодарни ще бъдат хората за този 

дар. Защо мислите, че Авинадии избрал да цитира тази 

глава на тези нечестиви свещеници? 

Разбиране на Писанията 
Масия 13 

освети (ст. 19)-Направи 

свят или свещен 
: закон за действия (ст. 30)

� Ритуалите и обре1\ите от 
: закона на Моисей 

Мосия 1З:10-"О6разец и сянка на нещата, които 

ще дойдат" 

Образци и сенки са символи и възпоменания, които У'ШТ и 

свидетелстват за великите истини (вж. раздела "Разбиране 
на Писанията" за Мосия 3:15, стр. 72). Авинадий преду

пре1\ИЛ цар Ной и неговите свещеници, 'Ie каквото и 1\а 
изберат 1\а му направят, ще БЪ1\е "образец" или символ на 

онова, което ще се случи с тях и с другите. Ще прочетете 
за изпълнението на това пророчество по-късно в Мосия 19 

и Алма 25. 

Мосия 1З:27-28-"Спасението не идва единствено 

от закона" 

В Мосия 13:27-28, Авинадий поправя погрешните идеи, 
изразени от свещениците на цар Ной (вж. Мосия 12:31-32). 

Той У'IИ, че ПО1\чинението е1\инствено на закона на Моисей 

не може 1\а им 1\онесе спасение. Всички те се НУЖ1\аели от 

Спасител да извърши Единение (да плати цената) за техни

те грехове или "те неизбежно ще погинат, въпреки закона 

на Моисей". 

Старейшина Брус Р. МакКонки, който бил член на Кворума 

на 1\ваНалесетте апостоли, прилага същия този урок 1\нес: 

"Нека сега си пре1\ставим е1\на съвременна СЛУ'Iка. Да пре1\

положим, 'Ie имаме lIисанията, Евангелието, свещеничест

вото, Църквата, обредите, организацията, дори ключовете 



на цаРСТВОТО-ВСИ'IКО, което имаме !\нес, !\о после!\ната 

точка и чертичка-и въпреки това няма Единението на 

Христос. Тогава какво? Може ли да бъдем спасени? Ще 

могат ли ВСИ'Iките наши !\обри !\ела !\а ни спасят? Ще 

бъ!\ем ли възнагра!\ени за ВСИ'Iката ни праве!\ност? 

Със сигурност не. Не сме спасени единствено чрез делата 

ни, без значение колко са добри; спасени сме, понеже Бог 

изпрати Своя Син да пролее кръвта Си в Гетсиманската гра

!\ина и на Голгота, за !\а могат 'Iрез Него !\а бъ!\ат откупени 

ВСИ'IКИ. Ние сме спасени чрез кръвта на Христос (Деянията 

20:28; 1 Кор. 6:20). 

Парафразирайки Авинадий: "Спасението не идва единствено 

от Църквата; и ако не е Е!\инението, !\а!\ено по благо!\атта 

Божия като безплатен !\ар, ВСИ'IКИ '!Овеци неизбежно ще 

погинат, и всичко това въпреки Църквата и всичко принаме

жащо към нея" (Doctrines о! the Restoration: Serтons and Writings о! 
Вуuсе R. McConkie, избр. Mark L. McConkie 1989 г., стр. 76). 

Мосuя 14 

приличие, нито благообра
зие (ст. 2)-Необикновена 

красота или привлекател

ност 

счетохме (ст. 3)-Оценихме, 

уважихме 

наказанието за нашия мир 
(ст. 5)-Наказанието, което 

изстра!\ал Христос, което ни 

!\ава мир 

камшик (ст. 5)-Рани от 

побой или бой с камшик; 

Неговото страдание и болка 

плодовете (ст. 11)

Стра!\ание, болка 

стори ходатайство за 
(ст. 12)-Защищаваше, 

пле!\ираше в полза на 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8> 

Изпълнете !\ейности А и В, и !\ейности Б или Г, !\окато изу

чавате Мосия 13-14. 

А Напишете писмо 

Представете си, че сте служител в съдилището на цар Ной 

и присъствате, когато Авинадий е доведен там, за да бъде 

съден. От онова, което сте научили в Мосия 12:17-14:12, напи

шете в тетра!\ката ви писмо !\о приятел, описвайки случило

то се. ВКЛЮ'Iете обобщение на казаното от Авинмий и про

рочествата, които направил. Опишете реакцията на царя и 

свещениците му, а също и за необичайните неща, които са 

се случили. Завършете с вашите впечатления за пророк 

Авинадий. Това може да бъде изложение за бъдещо изказва

не по време на събрание за причастие. 

Б Десетте заповеди днес 

в Мосия 12:34-13:24 Авина!\ий изброява пре!\ цар Ной и 

свещениците му Десетте запове!\и. 

1. Намерете и отбележете всяка от Десетте заповеди във 

вашите Писания (сравнете с Изход 20:3-17 за допълни

телна помощ). 

2. Изберете кои да са три от заповедите и за всяка от тях 

напишете по какъв начин ще се промени вашия квартал 

или общност, ако всеки вярва и живее според дадената 

запове!\. 

Анапизирайте oTroBopa на Авинадий 

Авинмий пита нечестивите свещеници !\али човек може !\а 

бъ!\е спасен, живеейки по закона на Моисей (Мосия 12:31-32). 

Те отговорят, че човек може !\а бъ!\е спасен, ако живее съглас

но този закон. Авинадий тогава обяснява защо този отговор 

не е напълно верен (вж. Мосия 12:33-13:26). Той се съгласява, 

че да се спазват Божиите заповеди, включително Десетте 

запове!\и получени от Моисей, е нужно, но не!\остатъчно. 

Сле!\ това препо!\ава много важен урок. ИЗУ'Iете Мосия 

13:27-35 и отговорете на сле!\ните въпроси: 

1. Какво казва Авинадий, че ще стане със закона на Моисей 

в бъ!\еще? 

2. Каква била целта на закона на Моисей? (вж. ст. 29-30). 

3. Какво се опитвал да ги научи Господ чрез обредите и 

жертвоприношенията в закона на Моисей? (вж. ст. 31-35). 

4. Защо само законът не бил достатъчен, за да бъде спасен 

някой? (вж. и Римляните 3:20, 23; 2 Нефи 2:5-7). 

5. lIo какъв на'IИН обяснението на Авина!\ий за мястото на 

закона на Моисей е приложимо за законите и обре!\ите 

на Евангелието в наши !\ни? (вж. раз!\ела "Разбиране на 

Писанията" за Мосия 13:27-28). 

г CBъp�eTe фразата със стиха 

За !\а по!\крепи У'Iението си за нуж!\ата от Спасител, 

Авинадий цитира някои от ученията на пророк Исаия 

за Исус Христос. 

1. lIрочетете Мосия 14 и сле!\ това препишете сле!\ните 

изречения в тетрадката си. След всеки един запишете 

номера на стиха, в който се намира дадената истина. 

а. Той умрял с нечестивите, 

въпреки че не извършил 

нищо нередно. 

б. Той изстра!\ал за грехове

те ни, а наказанието Му 

ни !\онесло покой. 

в. lIовечето хора Го отхвър

лили, което Му ПРИ'IИНИ

ло много скръб. 

г. Той не се опитал да се 

защити или !\а спаси 

собствения Си живот. 

д. Исус Христос е праведен служител, който поради 

Единението Си ще спаси много хора. 

Мосия 15-16 

Авинадий учи за Исус Христос 
и обяснява кой ще бъде спасен 

Имали ли сте възможност да говорите с някои от друга 
християнска църква за това какъв е Бог? Повечето други 
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християнски църкви преподават учението за Троицата, 
което означава, че Бог Отец, Исус Христос и Светият 
Дух са три различни проявления или лица на едно 

Същество. Когато видял Отца и Сина в свещената горич
ка, Пророкът Джозеф Смит научил, че Божеството се 
състои от три отделни Личности (вж. Джозеф Смит
История 1:15-20; У. иЗ. 130:22-23). 

В Мосия 15 Авинадий учи, че Исус е "Отецът и Синът" 

и че "те са един Бог, да, същинският Вечен Отец на небе

то и на земята" (ст. 2,4). Това може да изглежда обър
кващо в началото, но когато е правилно разбрано, откри
ва основната истина за Божеството, по-специално за 
Исус Христос, което понякога пропускаме. Бъдете вни
мателни да не пропуснете тази истина, докато изучава

те свидетелството на Авинадий. 

Мосия 15-16 завършва с ученията на 
Авинадий пред цар Ной и неговите 
нечестиви свещеници. 

Отбележете обяснението 
му кой ще бъде спасен от 
Единението на Исус 

Христос и кой няма да 
бъде изкупен. В края на 

тези глави по-добре 
ще можете да си 

обясните какво 
може да очаква-

ме, когато цяло
то човечество 
бъде възкресено. 

Разбиране на Писанията 

Мосuя 15 

Авина!\ий 

подчинил плътта (ст. 2)- � отречен (ст. 5)-Отхвърлен 

Направил така, че физичес- � преднамерено (ст. 26)
кото тяло да се подчинява : Hapo'IHo, съзнателно 

МОСIIЯ 15:1-7-Как XPIICTOC е 11 Отецът, 11 CIIHbT? 

lIрез 1916 г. lIървото lIреЗИ,J\ентство и Кворума на ,J\BaHa,J\e

сетте апостоли ИЗ,J\али ПО,J\робно заявление за Отца и Сина 

(вж. "А Doctrinal Exposition Ьу the First Presidency and the 

Twelve," в James Е. Talmage, The Articles о! Faith, 12-то изд., 

1924 г., стр. 466-73). Следват няколко примера за това как 

те учат, че Исус Христос е представен като Отец: 

1. Той е СЪЗ,J\ателят на всички неща и пора,J\И тази ПРИ'IИ

на в много пасажи от Писанията за Него се говори като 

за "същинския Вечен Отец на небето и земята" (вж. 

Мосия 15:4; 16:15; Алма 11:38-39; Етер 4:7). 

2. Той е Отца за ВСИ'IКИ, които приемат Неговата е,J\ИНИ

телна жертва и сключат завет с Него ,J\a се ПО,J\'Iиняват 

на Неговото вечно Евангелие (вж. Мосия 5:7; 15:10-13; 

Етер 3:14; У. и З. 25:1). 

3. Той е Отца 'Iрез "божественото овластяване с власт". Това 

озна'Iaва, че Спасителят е изцяло овластен и упълномо

щен пре,J\ставител на Своя Отец, че онова, което Той 

прави като изпълнител на волята на Отца, е неизменно 

и с вечно значение, тъй като е извършено от избрания от 

Отца представител. 

МОСIIЯ 15:21-Какво е Първото възкресеНllе? 

"Първото възкресение", за което Авинадий говори, започна

ло с Възкресението на Исус Христос. По онова време много 

от умрелите преди Него, които са заслужили селестиална 

слава, били възкресени. Когато Спасителят ,J\ОЙ,J\е отново, 

Той ще постави началото на онова, което е Hape'IeHo утрото 

на първото възкресение, когато ,J\ругите, които са умрели и 

са заслужили селестиална слава, ще бъдат възкресени (вж. 

У. и З. 88:96-98). Първото възкресение ще продължи до края 

на Милениума. (Вж. МакКонки, Mormon Doctrine, стр. 640). 

Мосuя 16 

плътско, похотливо, 

дяволско (ст. 3)

Загрижено за физическите 

удоволствия и светски 

желания 

� тление (ст. 10)-Смъртност 

: нетление (ст. 10)-
� Безсмъртие 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiii�':> 

Изпълнете две дейности от А-Г и една от дейностите от 

Д-Е, докато изучавате Мосия 15-16. 

А 0606щете учението 

Изучете словата на Авинадий в Мосия 15:1-7 и обяснете 

как Исус е и "Отецът, и Синът" (вж. раЗ,J\ела "Разбиране 

на lIисанията" за Мосия 15:1-7 за ,J\опълнителна помощ). 

Б Какъв е въпросът? 

Сле,J\ват фрази от Мосия 15:8-9. Тези стихове обясняват как 

Исус Христос ни освобождава от греха и смъртта. Обмислете 

всяка фраза и помислете за въпрос, на който може да се 

отговори с тази фраза. 

OTrOBopbl Какъв е ВЪПРОС'ЬТ? 

"Скъсва връзките на 
смъртта" 

"Да направи ходатай
ство за чедата човеII1КИ" 

"Изпълнен със състра
дание" 

"Взел върху си тяхното 
нечестие" 

"Задоволил изисква
ния та на правосъдието" 



в Намерете списъка 

Авина,тщй !\ал примери за онези, за които Исус Христос е 

Отец. 

1. Изучете Масия 15:11-13 и избройте двете групи от хора, 

които ще бъдат наречени "потомци" (означава деца) на 

Исус Христос. 

2. Прочетете стихове 14-17 и опишете друга група, която 

може да бъде наречена "потомците" на Христос, понеже 

те вършат същите неща, като онези във втората група, 

която сте изброили. 

г 
Кои ще възкръснат при Първото 
възкресение? 

в Масия 15:19-26, Авинадий описал три групи от хора, които 

ще възкръснат при първото възкресение, за да наследят 

вечен живот. 

1. Прочетете тези стихове, търсейки ключовите думи повяр
вали, невежество и деца. Напишете изречение, описващо 

всяка една от тези три групи. 

2. Е!\на от благословиите !\а имаме живи пророци е, 'Ie те 

могат !\а разясняват учението. Може и !\а ви се струва, че 

Авинадий казал, че всички, които умрели, без да чуят за 

Евангелието, автоматически ще получат вечен живот, но 

това не е така. Прочетете Учение и Завети 137:7-9 и обяс

нете как тези стихове разясняват кои от ВСИ'IКИ хора, 

"умрели без познание за това евангелие", ще насле!\ят 

селестиалното царство. 

3. Прочетете Масия 15:26-27 и опишете онези, които не ще 

възкръснат при първото възкресение. 

д OTroBopeTe на писмо 

Предположете, че получите следното писмо от приятел, 

когото сте срещнали на пътешествие миналото лято. 

Използвайте истините, препо!\авани от Авина!\ий в Масия 16, 
и напишете в тетра!\ката си отговорите на въпросите на 

вашия приятел. 

__ Скъпи nРU5lте,1Ю, 

РаЗМИШ,151вах �з'у"'разговора ни мина,10ТО ,151ТО. 
Почувствах С!!

_
j/!!.З,1ИЧНО, когато ми каза в какво B5IL 

ваш. ДокаТОJ�.аЗМИШ,151вах върху казаното от теб 
относно Исус Христос, ме смути едно нещо. Ти каза, 
че В5Iрваш, че Исус е TB05lT Сnасите,1. Не разбирам 
защо !1?51бва да бъдем спасени ши от какво !.1?51бва __ 

да бъдем спасени. Ако бог ни е сътвори,1, не би..I L  
51бва,10 да сме ТО,1кова З,1е. Също така ме вnечат,1И 
Ml:!pDT, който, ИЗГ,1е:ж;да, ти дават твоите В5!рваНИ5l. 

__ Ти ИЗГ,1е:ж;даш no-щаст,1ИВ от мен. Защо е така? 
Какво ще се С,1учи, ако не B5IpBaM, като теб, и не Br:.p 

__ ша нещата, които учи TBo5lTa �e!:Ba? Над5lвам се, 
че имаш време да ми отговориш, защото наистина 
искам да науча в какво В5Iрваш. 

--
ТВОЙ"'!]р...!:!.5IТе,1. 

Е Завърши изречението 

в Масия 16:6-9 Авинадий свидетелства как смъртта ще бъде 

преодоляна за всички човеци чрез силата на Исус Христос. 

Завършете следните изречения, като използвате наученото 

от тези стихове: 

1. Ако Христос не беше дошъл, тогава ... 

2. Ако Христос не беше побе!\ил смъртта, тогава ... 

3. Поради Неговото възкресение, ... 

4. Понеже Христос е живота и светлината на света, тогава ... 

5. Истините, които Авина!\ий У'IИЛ, променят живота ми, 

понеже ... 

Мосия 17-18 

Алма вярва на Авинадий 

в Масия 12-16 Авинадий укорява цар Ной и неговите 

нечестиви свещеници и ги призовава да се покаят. Както 

бихте очаквали, нечестивият цар отхвърля посланието 

и нарежда Авинадий да бъде убит. Но един от свещеници

те на цар Ной повярвал в посланието за покая-

ние на Авинадий и се покаял. Той дори се 

опитва да спаси Авинадий. Този човек играе 

важна роля в останалата част от книга

та на Масия. Колко кураж мислите, 

че е необходимо, за да се противопос

тавиш на царя и свещениците, 

и да защитиш човека, на кого

то са разгневени и когато искат 

да убият? 

Алма 
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Разбиране на Писанията 

Мосuя 17 

охули (ст. 12)-Оби!\и, 

оскърби 

Масия 18 

� фашини (ст. 13)-Сноп 

: пръчки, пръчици или 

: клонки 

възнесение (ст. 2)-Отиване � раздор (ст. 21)-Спорове, 

нагоре, издигане нагоре : разправии 

гъсталак (ст. 5)-Растящи 

наблизо е!\но !\о !\руго 

Мосия 18:1З-Как Алма получил властта да 
кръщава? 

IIрези!\ент Джоз еф Фийл!\инг Смит казва: "Можем !\а 

заключим, че Алма притежавал свещеНИ'Iеството, пре!\и 

той, зае!\но с !\ругите, !\а станат по!\властни на цар Ной. 

Дали това е било така или не, е без значение, защото в 

книгата на Мосия е казано ясно, че той имал властта 

(вж. Мосия 18:13, 18)" (Аnsшегs to Gospel Questions, 3:203). 

Мосия 18:14-15-Може ли човек да кръсти сам 
се6е си? 
Когато Алма кръстил Елам във водите на Мормон, той пото

пил Елам по!\ во!\ата и сам влязъл във во!\ата с него. IIри 

сле!\ващото кръщение Алма потопил само !\ругия човек и 

не влязъл във во!\ата. IIрези!\ент Джозеф Фийл!\инг Смит 

обяснява: "Когато Алма "кръстил" себе си с Елам, това не е 

случай, при който Алма кръщава себе си, но е като символ 

(знак) пред Господа за неговото смирение и пълно покая

ние" (Аnsшегs to Gospel Questions, 3:203). 

Изучаване на Писанията II��=> 
Изпълнете !\ейност А или Б и е!\на от !\ругите !\ейности 

(В-Д), !\окато изучавате Мосия 17-18. 

А Какво направил Авинадий, което да 
"заслуж:ава смърт"? 

Сле!\ като изслушали Авина!\ий, на Ной и свещениците му 

им отнело три дни да намерят обвинение срещу Авинадий 

и да го обявят "заслужаващ смърт" (вж. Мосия 17:6-8). 

1. IIрочетете Мосия 17:6-8 и пре!\ишното обяснение на 

Лимхий в Мосия 7:26-28. Какво било обвинението им 

срещу Авинадий? 

2. Защо мислите, 'Ie Ной и свещениците му били толкова 

я!\осани зара!\и това "престъпление"? 

Б Напишете разказ на очевидец 

Мосия 17:9-20 разказва после!\ното сви!\етелство и проро

'IeCTBO на Авина!\иЙ. Изучете тези стихове и сле!\ това напи

шете разказ за събитията все едно, че сте присъствали там 

като репортер на вестник. Обяснете какво добавя Авинадий 

в това пророчество, в допълнение на онова, което вече про

рокувал за цар Ной в Мосия 12:3. 

в Дайте съвременен пример 

IIре!\и !\а покани хората !\а приемат кръщението, Алма им 

обяснява някои от обещанията, които се правят при СКЛЮ'I

ването на този завет. 

1. Направете таблица като показаната тук в тетрадката си. 

Докато изучавате Мосия 18:8-10, използвайте !\умите в 

скоби, за !\а ви помогнат !\а опре!\елите изискванията, 

упоменати от Алма, обещанията, които правим, и обе

щанията, които Господ поема. Попълнете таблицата с 

информацията, която откриете. Можете да отбележите 

и номерирате тези обещания в Писанията си. 



Начално 
изискване 

1. (желаете) 

Какво 
Какво обещавам обещава Господ 

1. (тегобите) 1. (изкупени) 

2. (скърбите) 2. (първото) 

З. (утешение) З. (вечен) 

4. (които се) 4. (Дух) 

5. (служите) 

6. (спазвате) 

2. Изберете три от обещания

та, които правим при кръ

щение, и )\айте съвреме

нен пример за значението 

им в Църквата днес. 

Г Сравнете с вашите чувства 

Мосия 18:11-16 описва СЛУ'IИлото се и как хората са се 

чувствали, )\окато Алма кръщавал при во)\ите на Мормон. 

Опишете в тетрадката си вашите чувства по време на ваше

то кръщение. По какъв начин сте видели изпълнението 

на Господните обещания във вашия живот? Какво цените 

повече относно кръщението ви сега, отколкото тогава? 

д Направете описание на ръководител 
в Църквата 

Сле)\ като Алма кръстил хората, трябвало )\а организира 

Църквата в пустошта, за да се грижи за тях. Мосия 18:18-26 
разказва за свещениците, или ръководителите в Църквата, 

които той призовава. 

1. ИЗУ'Iете тези стихове и сле)\ това напишете изисква

нията към тези ръководители на Църквата. (Напр.: 

"Ръково)\ителят на Църквата е ... и е готов )\а ... ") lIo какъв 

начин тези изисквания са по)\обни на призовани ето на 

епископа или прези)\ента на клон )\нес? 

2. Прочетете Мосия 18:21-30 и напишете друго описание на 

О'Iакванията към новопокръстените. 

3. Защо мислите, 'Ie ВСИ'IКИ тези хора се 'IУВСТВали щастливи? 

Мосия 19 

Краят на нечестивия цар Ной 

Виждали ли сте някога някой, който е бил измъчван, да 

се изправи срещу мъчителя? В Масия 19 ще прочетете 

как Гедеон се опълчил на нечестивия цар Ной. Също така 

ще прочетете как цар Ной бил спасен от Гедеон, но не от 

пророчеството на Авинадий. Докато четете тази глава, 

обърнете внимание как пророчеството на Ави над ий за 

хората се изпълнило. 

Разбиране на Писанията 

Масия 19 

смущаваха (ст. 29)-Притесняваха, нараняваха 

цар Ной цар Лu.мхuЙ 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете е)\на от сле)\ните )\ейности (А-В), )\окато 

ИЗУ'Iaвате Мосия 19. 

А Нарисувайте сцена от разказа 

Сле)\ като ПРО'Iетете Мосия 19, изберете е)\на сцена от него 

и скицирайте малка картинка в тетра)\ката си. Включете 

всички важни по)\робности за частта от разказа, която сте 



избрали )\а нарисувате. До картината ви обяснете какво сте 

нарисували и избройте стиховете, които сте илюстрирали. 

Б CBъp�eTe пророчеството с HeroBoTo 

изпълнение 

1. IIрегле)\айте ПРОРО'Iествата на Авина)\ий за цар Ной и 

неговия народ в Мосия 12:2-3. След това изучете Мосия 19 

и намерете и избройте стиховете, които показват, че тези 

две пророчества са се изпълнили. Можете да запишете 

отпратката за ПРОРО'Iеството в бялото поле във вашите 

lIисания )\о стиховете показващи изпълнението му. 

2. Обяснете в тетрадката си как било изпълнено всяко про

рочество. 

в Интервюирайте персона� 

Съдбата на цар Ной е описана в Мосия 19:18-24. Представете 

си, че сте репортер, пътуващ с хората на Гедеон и интервюи

рате е)\ин от мъжете, отишли с цар Ной. Запишете какво 

мислите, 'Ie би отговорил той на сле)\ните въпроси: 

• Защо тръгнахте с царя, вместо да останете със 

семейството си? 

• Защо царят не е с вас сега? 

• Какво му се е случило? 

• Какво се случи със свещениците? 

• Защо се връщате? 

• Ако можехте да се върнете назад, какво бихте 

променили? 

Мосия 20 

Народът на ЛИМХИЙ воюва в 
защита на семействата си 

Повечето свещеници на цар Ной били нечестиви мъже. В 

Мосия 20 ще прочетете как т�Одължили в нечестие

то си дори след като цар Ной бил убит и те побягнали 

за живота си в пустошта. Докато четете тази глава, 

обърнете внимание на силата?,която народът на 

Лимхий притежава, когато воюва за nраведн кауза. 

Разбиране на Писанията 

Мосuя20 

те се напрягаха (ст. 11)

Положиха голямо усилие 

въздръж (ст. 17)-Спри, 

потърпи 

отдаде (ст. 23)-Прехвърли 

вината за 

Изучаване на Писанията IlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiP 
Изпълнете )\ейност А или Б, )\окато ИЗУ'Iавате Мосия 20. 

А Какво научавате за Гедеон? 

Вече сте прочели 

няколко събития, 

свързани с Ге)\еон. 

Например, той стоял 

до цар Ной и изпратил 

хора да разберат какво 

се случило с царя и 

онези, които оставили 

семействата си и избя

гали с него (вж. Мосия 

19). Изучете Мосия 20 

и отговорете на след-

ните въпроси: 

1. Каква била )\лъжността на Ге)\еон при управлението на 

цар Лимхий? 

2. Какво направил Гедеон, за да спре ламанитите да ги 

напа)\нат отново? (вж. Мосия 20:14-24). 

3. Каква казал Гедеон, че била причината за страданията, 

които изтърпявал народът на Лимхий? 

4. Какво ни говори това за типа 'IOвек, който е бил Ге)\еон? 

Б Напишете тест 

От прочетеното в Мосия 20 напишете пет въпроса за 

важните събития или принципи в тази глава. Сле)\ всеки 

въпрос ВКЛЮ'Iете отговора и стиховете, къ)\ето се намира 

отговора. 

Мосия 21-22 

Робство и избавление 

Ако сте в робство на враг, който ви използва като товар
но животно и ви принуждава да носите тежки товари, 

какво ще направите, за да възвърнете свободата си? Къде 
бихте се обърнали за помощ? Като четете Мосия 21-22, 

потърсете какво прави народът на Лимхий в тази ситуа

ция. Обърнете внимание как пророчествата на Авинадий 
продължавали да се изпълняват. 



Разбиране на Писанията 

Мосuя21 

ридания (ст. 9)-Израз на : постепенно да преуспяват 
тъга, плачове : (ст. 16)-Благословени са 

: стъпка по стъпка 

Мосия 21 :22-24-0тново се съ6ират две истории 
От помощ ще ни е, ако си припомним, че Мосия 1-8 е 

съкращението на Мормон на летописа на Мосия и съдържа 

историята на нефитите в Зарахемла до царуването на 

Мосия II (вж. "ХРОНОЛОГИ'IНата таблица на Книгата на 

Мормон", стр. 197). Мосия 9-22 е взета от летописа на 

Заниф и разказва историята на нефитите, които напуснали 

Зарахемла по времето на Мосия 1 и последвали Заниф 

обратно до земята Лехий-Нефи. 

колонията 
3 на 3аниф 

е 
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Заниф 
(Мосия 7:9, 

21-22,9:1) 

� Лимхий 

Ной 
(Мосия 11:1) 

(Мосия 19:26) 

В Мосия 7-9 'IeTeM, че Мосия II изпратил експетщция, пре!\

ВОЖl\ана от Амон, !\а разберат какво се е случило с колония

та на Заниф, който напуснал Зарахемла преди повече от 

петдесет години. Амон открива внука на Заниф, цар 

Лимхий, и неговият народ в робство на ламанитите. В 

Мосия 21 четем за пристигането на Амон и неговите хора 

от гле!\ната точка на Лимхий. 

Изучаване на Писанията 111iiiiiiii�ii:> 

Изпълнете !\ве от сле!\ните !\ейности (А-В), !\окато ИЗУ'Iава

те Мосия 21-22. 

Как се е с6ъднапо това пророчество? 

Въпреки че Авина!\ий бил убит много пре!\и това, проро-

'IecTBaTa му про!\ължавали !\а се сбъ!\ват. 

1. Сравнете Мосия 12:1-8 с 21:1-3. Опишете какво се случило 

с народа на Лимхий, за което пророкувал Авинадий. 

2. Сравнете Мосия 11:23-25 с 21:13-15. Опишете какво !\руго 

се случило с народа на Лим хий, за което пророкувал 

Авинадий. 

Б Открийте истинската причина 

Точно както пророкувал пророк Авинадий, народът на 

Лимхий попада в робство на ламанитите. В тетрадката си 

начертайте таблица като показаната тук: 

Опити за бяrство 

Мосия 21:6-9 

Мосия 21:10-11 

Мосия 21:12 

Мосия 21:25-26 
(Мосия 8:7-8) 

Мосия 21:13-15; 22:1-16 

Резултати 

1. Разучете стиховете, изброени в първата колонка и пак в 

нея опишете накратко всеки опит на народа на Лимхий 

да избяга от робството на ламанитите. След това във вто

рата колона опишете резултата от всеки опит. 

2. Прегледайте пророкуваното от Авинадий в Мосия 11:23 и 

използвайте този стих, за да обясните истинската причина, 

поради която първите четири опита не били успешни. 

3. Защо мислите, че Амон и хората му от Зарахемла !\ошли 

е!\ва сле!\ като наро!\ът на Лимхий "се смириха" и "призо

ваваха усърдно Бога" (Мосия 21:14)? 

4. Кой мислите, 'Ie в!\ъхновил Ге!\еон !\а измисли успешен 

план за бягство? 

5. Помислете за "робството", което настъпва, когато човек се 

отдава на изкушенията на Сатана. Какво виждате в пре

живяното от народа на Лимхий, което може да се съпоста

ви с вашите усилия !\а избегнете робството на греха? 
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Начертайте карта 

Изучете Мосия 21:23-27 и Мосия 8:7-9 и начертайте карта, 

показваща възможния път на експе,тщцията от четири!\есет 

и трима мъже на Лимхий. Отбележете земята, която търсе

ли, и земята която намерили вместо нея. За помощ пол

звайте илюстрациите на земите от Книгата на Мормон в 

това ръководство (стр. 203). 

Мосия 23-24 

Робство и избавление 
за народа на Алма 

с безопасното връщане на народа на Лимхии в Зарахемла 

Масия 23-24 преминава от народа на Лимхии към случи

лото се с Алма и вярващите, които га последвали. За 

тяхното бягство от армията на цар Наи четем в 

Масия 18. Докато четете тези глави, също можете да 

разберете за случилото се с предишните колеги на Алма 

- нечестивите свещеници на цар Наи. Те продължили да 

следват нечестивите си планове. Докато четете, обърне

те внимание по какъв начин пророчествата на Авинадии 

продължават да се изпълняват. 

Разбиране на Писанията 
Мосuя23 

считай (ст. 7)-Смятай, 

отнасяй се 

горест (ст. 10)-Страдание 

връзки (ст. 13)-Робство 

1 връзките на беззаконието 
: (ст. 13)-Ограничения на 

1 личната свобода, послед-

1 ствията от греха 

Мосия 23:21-24-Ро6ството на народа на Алма 
lIpopo'IecTBoTo на Авина!\ий срещу цар Ной и неговия 

народ има две части. Когато Авинадий ги предупредил пър

вият ПЪТ им казал, че ще изстрадат страдания и робство, 

ако не се покаят (Мосия 11). Когато ги предупредил вторият 

път, !\ве го!\ини по-късно, те все още не се били покаяли. 

lIри второто си пре!\упреж!\ение им казал, 'Ie робството и 

стра!\анията със сигурност ще !\ой!\ат върху тях и, ако и 

тогава не се покаят, ще бъдат унищожени (вж. Мосия 12). 

Въпреки че Алма и народът му се покаяли след второто 

предупреждение на Авинадий, те не се покаяли достатъчно 

рано, за !\а избегнат пророкуваното робство и стра!\ания. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете две от следните дейности (А-Г), докато изучава

те Мосия 23-24. 

връзка ме>Кду хора 

Съпътстващата таблица е от раз!\ела "Хронологическа табли

ца за Книгата на Мормон" (вж. стр. 197). Начертайте или 

скицирайте подобна на нея в тетрадката си и от прочетеното 

в Мосия 1-24, напишете следните имена и места на подходя

щите им места върху таблицата: Заниф, Мосия 1, цар Ной, 

Авина!\ий, цар Вениамин, цар Мосия 11, цар Лимхий, Алма 

старши, земята Зарахемла, земята Лехий-Нефи. 

200 100 

нефити 

� 

.::::::= 1-

ламанити 

Б 06яснете неочакваното 

В Мосия 23:16-24:4 се случват няколко събития, които 

изглеЖl\ат странни. ИЗУ'Iете всеки от въпросите по-!\олу и 

обяснете защо мислите, че всяко от събитията се е случило 

по този начин: 

1. Защо вярвате, че Госпо!\ позволил на Алма и неговия 

народ да бъде поставен в робство на ламанитите, при 

положение че са се покаяли и били праведни? (Включете 

наученото от вас от Мосия 11:23; 12:1-2 във вашия отговор; 

вижте раз!\ела "Разбиране на lIисанията" за Мосия 

23:21-24 за !\опълнителна помощ.) 

2. Защо мислите армията на ламанитите (които преследва

ли народа на Лимхий) проявила милост към Алма и него

вия народ? 

3. Защо мислите !\ъщерите на ламанитите молели ламани

тите да имат милост към тези нечестиви свещеници, 

които ги отвлекли? 

4. Защо мислите, 'Ie на Амул он и !\ругите нечестиви свеще

ници им била !\а!\ена власт сре!\ ламанитите? 

в Сравнете персона>Ките 

Както Амулон, така и Алма били свещеници в !\вора на цар 

Ной, но оттогава тръгнали по напълно различни пътища. 

1. Прегледайте Мосия 23:6-20 и 24:8-12 и напишете пара

граф, сравняващ типа човек, в който се е превърнал 

Алма, с типа човек, който е бил Амулон. 



2. На какво ви учат тези раЗЛИ'IИЯ за влиянието, което оказ

ва сви!\етелството за Евангелието върху хората? Защо 

мислите, 'Ie не'Iестивите се гневят на тези, които се стре

мят да бъдат добри? 

г Сравнете 6яrствата 

Съществуват някои интересни раЗЛИ'IИЯ меж!\у начина, по 

който Алма и неговия наро!\ са освобо!\ени от ламанитите, и 

начина, по който са освобо!\ени Лимхий и неговия наро!\. От 

наученото в Масия 21-24 отговорете на следните въпроси: 

1. Какви раЗЛИ'IИЯ откривате за това кога всяка от групите 

рещава !\а се обърне с молитва към Госпо!\ за избавление? 

(сравнете Масия 21:11-15 и 23:25-29; 24:9-12). 

2. Какви различия откривате в начина, по който Господ 

помогнал на всяка от групите с тяхното бреме? (сравнете 

Масия 21:15-17 и 24:13-15). 

3. Какви различия намирате в начина, по който Господ 

се намесва в случилото се със стражите на ламанитите, 

което позволило на всяка от групите )щ се измъкне? 

(сравнете Масия 22:3-11 и 24:16-19). 

4. Какви различия намирате в начина, по който Господ се 

намесва в случилото се с войските, които били изпратени 

повторно да заловят всяка от групите? (сравнете Масия 

22:13-16 и 24:20-25). 

5. По какъв начин днешните изпитания и предизвикателства 

са подобни на тези, с които се сблъсква народът на Алма? 

6. Кои са някои от примерите за вкоравяване на 

сърцата !\нес? 

Мосия 25 

Алма организира 
Църквата на Бог 

Различните групи нефити накрая се събират заедно в 

безопасност в земята Зарахемла. Представете си, че 

сте нефит, които през цялото това време е стоял в 

Зарахемла. Какви биха могли да бъдат мислите ви, след 

като изслушате разказите на народа на Лимхии и народа 

на Алма? Обърнете внимание какво правят цар Масия II 
и Алма за благосъстоянието на народа в Зарахемла. 

Разбиране на Писанията 

Мосuя25 

увещаваше (ст. 16)-lIо!\тикваше, окуражавшеа, учеше 

Масия 25:1-4, 1З-Каи 6ипи нефитите? 
Двете основни групи хора в Книгата на Мормон са нефитите 

и ламанитите. Нито е!\на от групите оба'Iе не е съставена от 

само е!\ни хора. Ламанитите включват не само потомците на 

Ламан, Лемуил и тези от групата на Лехий които останали с 

тях, но също така нечестивите нефити, които по-късно се 

присъединили към тях. Нефитите включват потомците на 

Нефи и онези от групата на Лехий, които ги после!\вали, а 

също и наро!\а на Зарахемла (вж. Масия 25:13). 

Ламанити Нефити 

Стойностите в таблицата са приблизителни 

Може би ще е по-лесно за запомняне, че като цяло нефити

те били онези, които сле!\вали Евангелието на Исус Христос, 

а ламанити онези, които не го правели. Тези, които нарича

ли себе си ламанити, били !\ва пъти повече от нефитите и 

народа на Зарахемла, взети заедно (вж. Масия 25:2-3). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiii:> 

Изпълнете !\ейност А или Б, !\окато ИЗУ'Iавате Масия 25. 

А Какви 6или чувствата им? 

Докато хората слушали разказите за случилото се по време и 

сле!\ цар Ной, те били "поразени от изумление и учу!\ване" 

(Масия 25:7). Прочетете следните стихове и опишете какво 

са чули и как са се чувствали. Номер 1 е даден за пример. 

1. Масия 25:8-Те чули как наро!\ът на Лимхий бил освобо

!\ен от ламанитското робство. Това ги изпълнило с голяма 

радост. 

2. Масия 25:9 

3. Масия 25:10 

4. Масия 25:11 

5. Масия 25:12 
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1. В Мосия 25:1 четем, 'Ie Мосия събрал всички хора зае!\но. 

Това събиране може !\а бъ!\е сравнено с общата конфе

ренция, която провеж!\аме ре!\овно в Църквата !\нес. 

Запищете в тетрадката си дневния ред или направете 

отчет-формуляр като показания тук и го попълнете с 

изученото в изброените стихове. 

Дневен ред на с'Ьбранието в Зарахемла 

дата: (вж. предполагаемите дати за Мосия 24:25) 

Председателства: (вж. Мосия 25:1) 

Говорител 1: (вж. Мосия 25:5) 
Тема: (вж. Мосия 25:5-6) 
OтrOBOp'bT на хората: (вж. Мосия 25:7-13) 

Говорител 2: (вж. Мосия 25:14) 
Тема: (вж. Мосия 25:15-16) 
OTroBopbl на хората: (вж. Мосия 25:17) 

След конференцията: 
(Прочетете Мосия 25:18-23 и опишете какво 

се е случило в Зарахемла след тази важна 
конференция.) 

2. lIo какъв начин техните преживявания са приложими за 

нас днес? 

3. Според Мосия 25:24, какво направил Господ за тези хора? 

4. Защо мислите е важно !\а знаем какво направил Госпо!\ 

за тях? 

Мосия 26 

Вероотстъпничество в 

подрастващото поколение 

След като всички нефити се завръщат в безопасност в 

Зарахемла, освободени от ламанитите, може да очаква

те, че животът им бил в мир и без проблеми. Но често 

животът не е такъв. Много от възрастните нефити 

усетили на гърба си суровостта на изпитанията, дошли 

от нечестивост, и радостта от получаването на 

Господното опрощение и избавление. Техните деца обаче, 

нямали същите преживявания и много отхвърляли уче

нията и свидетелствата на родителите. Има ли и днес 

млади хора, които се мъчат по същия начин и се бунту

ват срещу своите родители? Докато четете Мосия 26, 

обърнете внимание какво Господ сочи като причина за 

подобен бунт и докъде води той. 

Разбиране на Писанията 

Мосuя26 

увещавани (ст. 6)-lIре!\упре!\ени срещу греховните 

практики 

МОСIIЯ 26:5-12-&ОЖlIlIте 11 човеWКlIте заКОНII 
Важно е !\а се разбере, че може !\а има разлика меж!\у това 

какво е грях и какво е престъпление. IIрестъплението е 

нарушение на законите на страната, !\окато грехът е нару

шение на законите на Бог. Често дадено деяние е и двете, 

но някои деяния, които са грехове, може да не са против 

законите на човек. Алма потърсил помощта на царя поради 

закононарушенията на неговия наро!\. Цар Мосия осъзнал, 

'Ie макар много от вярванията на тези хора били погрешни 

и 'Ie някои 'шенове на Църквата били заблу!\ени от "ласка

телните слова" (Мосия 26:6), те не били в нарушение на 

закона на нефитите. Тогава Алма се обърнал към Господ 

да му помогне да се справи със закононарушенията в 

Църквата. Виж Учение и Завети 134 за съвременното откро

вение по тази тема. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете кои !\а е !\ве от сле!\ните !\ейности (А-Г), !\окато 

ИЗУ'Iавате Мосия 26. 

А Открийте причината 

Изглеж!\а във всяко поколение има мла!\и хора от "по!\раст

ващото поколение" (Мосия 26:1), които отхвърлят уроците, 

наУ'Iени и препо!\авани от ро!\ителите им. Мосия 26 описва 

тогавашната ситуация в Зарахемла. 

1. Изучете Мосия 26:1-5, и после начертайте таблица в тет

ра!\ката си като показаната тук. Заменете въпросителни

ят знак (?) в кутийките с онова, което !\овело или при'IИ

нило проблема изброен в стиховете от Писанията. 

? 
. 

(вж. 
стихове 1-2) 

Какво се случило, 
което довело до 
тези проблеми? 

? 
. 

(вж. стих 4) 

Те не могли да разберат 
словото Божие и техните 

сърца били закоравели (стих 3). 

Те не искали да се кръстят, 
нито да се присъединят към 

Църквата (стих 4). 

2. lIомислете за познати ви хора, които не ще се опитат !\а 

разберат Евангелието, или отказват !\а се присъе!\инят 

или да са активни в Църквата. Напишете параграф, 



изтъкващ Cxo,J(cTBaTa, които ВИЖ,J(ате меж,J(У ПРИ'Iините 

за проблемите им и причината за същите проблеми в 

Зарахемла. 

3. Прочетете Учение и Завети 136:32-33 и обяснете какво 

можем да направим, за да преодолеем тези проблеми и 

ПРИ'Iините за СЪЗ,J(аването им. 

Б Раз6ерете процеса 

в Мосия 26 Мормон опис

ва ТРУ,J(ния проблем 

пре,J( Алма като глава на 

Църквата. Официално 

изявление 2, в края на 

Учение и Завети, описва 

ТРУ,J(ния проблем, с който 

се сблъскал преЗИ,J(ент 

Спенсър У. Кимбъл като 

президент на Църквата в 

нащи дни. 

1. ИЗУ'Iете Мосия 26:1-12 и опищете проблема, с който се 

сблъскал Алма. 

2. Прочетете Официално изявление 2 и опищете проблема 

пре,J( преЗИ,J(ент Кимбъл. 

3. IIpo'IeTeTe Мосия 26:13-14 и избройте ,J(умите или фрази

те, описващи как се чувствал Алма и какво трябвало на 

направи преди "гласът Господен (да) дойде към него". 

4. Изсле,J(вайте Официално изявление 2 и избройте ,J(умите 

и фразите, които описват какво направили преЗИ,J(ент 

Кимбъл и Първото Президентство, преди да бъде получе

но това откровение. 

5. На какво ви наУ'Iиха тези списъци за ПО,J(готовката за 

получаване на откровение? 

в Открийте 6паrосповиите 

Думата благословен е спомената във всеки стих в Мосия 

26:15-19. 

1. Изследвайте тези стихове и избройте за кого Господ казва, 

'Ie е "благословен" във всеки стих и защо са благословени. 

2. Какъв завет или обещание ,J(aBa ГОСПО,J( на Алма в Мосия 

26:20? 

3. IIpo'IeTeTe информацията в РЪКОВО,J(СТВО към lIисанията, 

"Избиране" (стр. ОО / 75) и обяснете защо мислите, 'Ie на 

Алма му било дадено подобно обещание. 

Г Открийте отrоворите 

Алма потърсил ГОСПО,J( и ПОЛУ'IИЛ откровение какво ,J(a 

прави с '!Леновете на Църквата, които извършват сериозен 

грях. Докато четете Мосия 26:21-39, потърсете отговорите на 

следните въпроси: 

1. Какво прави ГОСПО,J( за онези, които вярват и се кръстят? 

(вж. ст. 21-24). 

2. Каква е СЪ,J(бата на онези, които откажат ,J(a се покаят и 

,J(a приемат Евангелието? (вж. ст. 25-28). 

3. Какво трябва да направи Църквата, когато член извърши 

сериозен грях и след това се покае? (вж. ст. 29-31). 

4. Какво трябва ,J(a направи Църквата, когато членът не 

желае ,J(а се покае? (вж. ст. 32). 

5. Какво означава да "не бъдат причислени" сред хората на 

ГОСПО,J(? (вж. ст. 36). 

6. Какъв бил ефектът от ,J(ействията на Алма за Църквата? 

(вж. ст. 37-39). 

Мосия 27 

Обръщането във вярата 
на Алма младши 

Как мислите, че бихте се чувствали, ако полагате големи 
усилия в постигането на нещо, само за да доиде някои и да 
се опита да разруши правеното от вас? Ще има ли някак
во значение за вас, ако човекът, които се опитва да разру
ши делото ви, е някои, когото обичате? Това е ситуац,ия
та, с която се сблъскват и пророк Алма, и ц,ар Масия. В 
Масия 27 ще прочетете, че онези, които имали намере
нието да разрушат делото на тези велики мъже, са 

техните собствени синове! Докато четете, обърнете вни
мание на вярата на благородния баща и желанието на 
Небесния Отец, да възнагради голямата вяра. Събитията 
в тази глава имали драматичен ефект върху тези млади 
мъже, а също и върху нефитите и ламанитите. 

Разбиране на Писанията 

Мосuя27 

наложени (ст. 1)- изнурена (ст. 29)-Силно 

IIРИНУ,J(ително натрапени изтерзана 

счита (ст. 4)-Уважава, цени ревностно (ст. 35)-

жлъчната горчивина 
(ст. 29)-Най-крайната гор

'Iивина 

Ентусиазирано, СЪС силно 

желание 

Мосия 27:11-26-3а6епежитепното 06ръщане във 
вярата на Апма мпадwи 
Разказът за обръщането във вярата на Алма младши е пре

красен пример какво прави Единението на Исус Христос 

за онези, които се покаят. Да БЪ,J(еш "изкупен от ГОСПО,J(а" 

(Мосия 27:24) включва ,J(a БЪ,J(еш освоБО,J(ен, изкупен или 

,J(a БЪ,J(еш изва,J(ен от състояние на голям ,J(ЪЛГ (вж. стихове 

27-29). Да бъдеш "роден от Духа", "роден отново" ИЛИ 

"роден от Бог" означава да бъдеш променен от земното, 
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па!\нало състояние в "състоя

ние на праве!\ност", ставайки 

"нови същества" (ст. 25-26). 

Тогава вече не сме роби на 

греха, но вместо това желаем 

непрестанно да вършим 

!\обро (вж. Мосия 5:2). 

Макар историята за обръ

щането във вярата на Алма 
мла!\ши !\а е впе'Iатляваща, 

прези!\ент Езра Тафт 

Бенсън !\ава сле!\ното 
предупреждение: 

"Трябва !\а внимаваме, като 

се стремим !\а станем повече 

богоподобни, да не се обезкуражим и да изгубим надежда. Да 

станем подобни на Христос е стремеж за цял живот и често 

включва растеж и промяна, която е бавна и почти неосезаема. 
lIисанията ВКЛЮ'IВат ИЗКЛЮ'Iителни разкази за мъже, 'IИИТО 

живот се е променил !\раматично, в е!\ин миг, както е станало 
с: Алма младши, Павел по пътя за Дамаск, Енос, молейки се 

дълго до свечеряване, цар Ламоний. Подобни удивителни 

примери на силата да промени дори тези отдадени на греха, 
ни !\ава увереност, 'Ie Е!\инението може !\а !\остигне !\ори !\о 

най-!\ълбоко ОТ'Iаяните. 

Но трябва да внимаваме, когато обсъждаме тези забележи
телни примери. Въпреки 'Ie са !\ействителни и силни, те са 

пове'Iе ИЗКЛЮ'Iения, отколкото правило. За!\ всеки lIавел, 
зад всеки Енос и всеки цар Ламоний стоят стотици и хиля

ди хора, които намират процеса на покаяние по-сложен, 

по-неуловим. Ден след ден те се приближават по-близо до 
Госпо!\, осъзнавайки малко по малко, 'Ie изграж!\ат богопо

!\обен живот. Те живеят спокоен живот на !\оброта, служба 
и отдаденост ... 

Не трябва !\а губим на!\еж!\а. На!\еж!\ата е котва за !\ушата 

на 'IOвека. Сатана би желал !\а захвърлим настрана тази 

котва. lIo този на'IИН той може !\а !\онесе отчаяние и жела
ние да се предадем. Но не трябва да губим надежда. Господ 

е доволен от всяко усилие, дори и най-малките всекиднев
ни усилия, при които се стремим !\а станем пове'Iе по!\обни 

на Него. Макар 'Ie може !\а ви!\им, 'Ie имаме още много !\а 

извървим по пътя към съвършенството, не бива !\а губим 
надежда" ("А Mighty Change of Heart," Ensign, октомври 

1989 Г., стр. 5). 

Мосия 27:29-Копко трае "вечното мъчение"? 
Докато Алма младши бил в безсъзнание, той "преминал 
през много горест и се покаял по'пи !\о смърт" (Мосия 27:28). 

Страланието му било толкова голямо, 'Ie той го описва като 
"изнурен от вечно мъчение" (ст. 29). Фразата "вечно мъче

ние" може да бъде объркваща, тъй като знаем от тази глава, 

че той бил в безсъзнание малко повече от два дни. 

Трябва !\а разберем, че !\умата вечно има различно зна'Iение 
за Господ, отколкото за света. В съвременно откровение 

Господ казва: 

"Аз съм безкраен и наказанието, което се !\ава от ръката Ми, 
е безкрайно наказание, защото Безкраен е името Ми. Затова: 

Вечно наказание е Божието наказание" (У. и З. 19:10-11). 

Термини като "вечно наказание" са повече описание на типа 

наказание (Божие наказание), не на про!\ължителността на 

стра!\анието (вж. У. и З. 19: 6-12).lIомнете също, 'Ie това 

описва наказанието за греховете, оставени без покаяние. 

Изучаване на Писанията II--.l> 

Изпълнете кои !\а е !\ве от сле!\ните !\ейности (А-Г), !\окато 

изучавате Мосия 27. 

А Иэ6ерете верните твърдения 

Сле!\ като ПРО'Iетете Мосия 27:1- 7, прочетете сле!\ните твър

дения и посочете дали са верни или не. Ако мислите, че 

дадено заявление е неправилно, преправете го, за да стане 

вярно. 

1. ВСИ'IКИ нефити в Зарахемла били е!\инни като членове 

на Църквата. 

2. Царят из!\ал закон всеки !\а уважава Църквата. 

3. Бе!\ните 'шенове на Църквата се оплакали от лошото 

отношение към тях от страна на богатите членове. 

4. Ръково!\ителите в Църквата били !\оброволци, които 

служели без !\а им се плаща. 

5. Понеже имало много бедни членове, Църквата страдала 

в бедност. 

Б Напишете със со6ствени думи 

Посещението на ангела имало голям ефект върху Алма 

младши. 

1. Изучете Мосия 28:13-16 и със собствени !\уми напишете 

казаното от ангела: Помнете, че ангелът бил прям и гово

рил по начин, който оставил Алма без извинение. 

2. Какво откривате в стиховете, което ви помага !\а си обяс

ните защо Госпо!\ пратил ангел на Алма мла!\ши и сино

вете на Мосия? 

в Проведете интервю 

lIомислете за човек във вашия район, клон, кол или 

окръг, или роднина, на чиято вяра в Бог и подчинение 

на Евангелието се възхищавате. 



1. Интервюирайте този човек и за.тщЙте сле)\ните въпроси: 

• Как ПОЛУ'Iихте сви)\етелство за Евангелието на Исус 

Христос? 

• Вашето сви)\етелство )\ой)\е изве)\нъж цялото или за 

по-)\ълъг перио)\ от време? 

• Колко време ви бе нужно да стигнете до сегашното 

ниво на послушание и вярност? 

2. Опишете как неговото или нейното преживяване е по)\об

но или различно на Алма мла)\ши в Мосия 27:23-32. 

3. Прочетете също изявлението на президент Езра Тафт 

Бенсън в раз)\ела "Разбиране на lIисанията" за Мосия 

27:11-26 и обяснете какво сте нау'IИЛИ за процеса на става

не повече по)\обни на Христос. 

Г Опишете каква е 6ила разликата 

1. IIpo'IeTeTe Мосия 27:8-10, 32-37 и опишете как Алма мла)\

ши и четиримата сина на Мосия се променили от прежи

вяното в резултат на обръщането им във вярата. 

2. Как тези мъже са пример за онова, което научаваме в 

Мосия 27:25-26? На какво ни учи това за някой, който е 

наистина обърнат във вярата? 

Мосия 28 

Цар Мосия, гледачът 

Ако боледувате от ужасна болест, която убива хиляди 

около вас, а после ви е дадена формулата за силно лекар

ство, което напълно да ви излекува, какво ще направите с 
тази формула? Ще я запазите ли за себе си? Ще я про

дадете ли? Ще я дадете ли? Донякъде това е ситуация

та, в която били четиримата сина на Масия. Докато 

четете Масия 28, открийте каква била "болестта" и 

какво направили те с лечението, което им било дадено. 

Разбиране на Писанията 
Мосuя28 

най-долните (ст. 4)-Най- � тълкувателите (ст. 20)-

нечестивите : Урим и Тумим (вж. и ст. 

� 13-14). 

Мосия 28:11-19-Къде намираме информацията, 
която Мосия превеп от тези златни плочи? 
Златните ПЛО'IИ, намерени от хората на Лимхий, разказват 

историята на яре)\итите. lIo-късно Мороний съкратил този 

летопис, който е книгата на Етер (вж. Етер 1:1). Виж също 

"Основни ИЗТО'IНици за Книгата на Мормон" (стр. 11). 

Изучаване на Писанията 11�iiii:> 
Изпълнете )\ейност А или Б, )\окато ИЗУ'Iавате Мосия 28. 

А Напишете писмо до цар Мосия 

В Мосия 28:1-5 Мормон обяснява как четиримата сина на 

Мосия желаели )\а служат на мисия при ламанитите. 

1. Изучете тези стихове и обърнете внимание на всички 

причини, които можете да намерите, които обясняват 

защо искали да служат на мисия. 

2. Напишете писмо )\0 цар Мосия, все е)\но, че сте Амон или 

Аарон, и обяснете къде искате да отидете и защо. Включете 

причините, които се намират в стихове 1-5. 

3. Кои от тези причини мислите, че са били най-важни за 

тези мъже? Защо? 

Повече от всичко друга синовете на Масия желаели да служат 
на мисия. 

Б Намерете фактите 

Когато синовете на Мосия поискали да отидат на мисия при 

ламанитите, цар Мосия трябвало )\а вземе някои важни 

решения. lIотърсете в Мосия 28:5-20 отговорите на сле)\ни

те въпроси: 

1. Кое убедило Мосия да пусне синовете си на мисия при 

враговете им ламанитите? (вж. ст. 5-9). 

2. Какви три обещания дал Господ на Мосия относно сино

вете му? (вж. ст. 7). 

3. От какво се отказали синовете на Мосия, за )\а оти)\ат на 

мисия? (вж. ст. 10). 

4. За кои три комплекта плочи се споменава в ст. 11? 
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5. Кой комплект плочи превел Мосия и как могъл !\а ги 

превел? (вж. ст. 11-13). 

6. Къде можете да откриете информацията от златните 

плочи, преведени от Мосия? 

7. На кого Мосия !\ал летописите? На какво ни У'IИ това за 

желанието на Госпо!\ !\а прощава? 

Мосия 29 

Краят на царете и 

началото на съдиите 

Никой от синовете на цар Масия не желае да бъде следва
щия цар. Вместо това те избират да отидат на мисия 
при ламанитите (вж. Масия 28:5-10). В Масия 29 ще 
прочетете за предизвикателствата, които техните 
решения носят на нефитите и какво решава да направи 
цар Масия. Като четете тази глава, обърнете внимание 
какво казва Масия, че е доброто и лошото в управлението 
на един цар. Какъв друг тип управление предлага той, и 
какви са преимуществата и опасностите, които той 
вижда в него? 

Разбиране на Писанията 

Мосuя29 

извращаването, извращава 
(ст. 7, 23)-3амяна !\оброто 

със зло, изопа'Iаване 

намесата на техния всемъ
дър Творец (ст. 19)-Бог, 

и!\ващ !\а ги избави 

издава (ст. 23)-lIриема, 

установява 

напрежение (ст. 33)

Страдание, болка 

Изучаване на Писанията II--.l> 

Изпълнете !\ейности А и Б, !\окато ИЗУ'Iавате Мосия 29. 

А Преценете сами 

Сле!\ват изявления, които са в по!\крепа на царя. Използвайте 

и!\еите от Мосия 29:18-25, за !\а коригирате изявленията, 

които считате за погрешни. 

1. Царят е само е!\ин 'IOвек; неговите проблеми не оказват 

влияние върху хората. 

2. Царят служи на волята на народа. 

3. Царете са обвързани от закона на страната. 

4. Най-добрите правителства са тези с царе. 

Б Определете важ:ните принципи 

Мосия 29:25-31 споменава за няколко важни принципа. 

Следват ключови думи и отпратки от Мосия 29. След като 

прочетете стиха, напишете споменатият там общ принцип. 

1. Често (ст. 26) 

2. Унищожение (ст. 27) 

3. Несправе!\ливи присъ!\и (ст. 28-29) 

4. Върнато върху собствените им глави (ст. 30) 

5. Връщат върху главите на техните царе (ст. 31) 



· � Книгата на Алма � 

Кой написал книгата на Алма? 
Както ще забележите от първата страница на книгата на 

Алма, пълното заглавие и въведението обясняват че Алма, 

синът на Алма, често наричан Алма младши, е пророкът, 

на когото е Hape'IeHa тази книга. Тя е съкращението на 

Мормон от големите плочи на Нефи (вж. "Основни ИЗТО'I

ници за Книгата на Мормон", стр. 11). 

Въпреки че тази книга носи името на Алма, тя включва и 

писанията на !\руги автори: 

• Глави 1-44 са от летописа на Алма. 

• Глави 45-62 са от писанията на Еламан, единият от сино

вете на Алма. 

• Глава 63 е основно информация записана от Сивелон, 

!\руг от синовете на Алма. 

Какво ще намеря в книгата на Алма? 
Книгата на Алма е най-дългата в Книгата на Мормон, но 

покрива период по-малко от 40 години (около 91-52 пр. 

Хр.). В нея ще намерите някои от най-великите мисионер

ски разкази в Книгата на Мормон. Например ще научите за 

случилото се с 'Iетиримата сина на Мосия, ВСИ'IКИ ОТ които 

избрали да отидат на мисия сред ламанитите, вместо един 

от тях да бъде цар на нефитите. За тяхното решение четем 

в Мосия 28. 

Книгата на Алма също съ!\ържа някои от най-зна'Iимите 

доктринални учения в Книгата на Мормон. Ще прочетете 

за принципи като: 

• Свещенически призования пре!\и този смъртен живот. 

• Силата на Единението на Исус Христос да донесе 

Възкресение за всички и спасение на покаялите се. 

• Силата на словото е по-голяма от силата на меча. 

• Основната връзка между Сътворението, Падението и 

Е!\инението. 

• Как вярата в Исус Христос и покаянието ни помагат !\а 

ПОЛУ'IИМ милост 'Iрез Е!\инението и !\а у!\овлетворим 

изискванията на правосъдието. 

Книгата на Алма също така съ!\ържа летопис на няколко 

войни, особено в глави 43-62. Ще забележите, 'Ie въпреки 

'Ie тези глави описват ужасни войни, те все пак Y'IaT значи

ми и вечни истини, които са важни за нас днес. 

Алма 1 

Алма и Нехор 

Алма бил върховният съдия на Зарахемла и ръководител 

на Църквата. Едно от първите му предизвикателства е 

да осъди човек на име Нехор, който създал вероотстъпни

ческа църква, преподавал лъжливо учение и убил верен 

нефит. Много хора днес вярват в и преподават същите 

лъжливи учения, които Нехор преподавал. Докато чете

те Алма 1, помислете какво е грешното в учението на 

Нехор и защо Алма казал, че било опасно. 

Разбиране на Писанията 

Алма 1 

свидетелстваше против 
(ст. 3)-3аемаше силно про

тивоположна позиция 

увещавайки го (ст. 7)

Поправяйки го, предупреж

давайки го 

налегнат (ст. 9)-IIрегърбен 

от го!\ините 

позорна (ст. 15)-Безчестна, 

срамотна 

споделяха (ст. 20)-Даваха, 

преподаваха 

отдаваха (ст. 32)-Поддаваха 

се на своите желания 

Алма 1: 12-Какво е свещеническо пукавство? Какво 
преподавап Нехор, което 6ипо така всеприето? 
Според Нефи, "свещеническо лукавство е човеците да про

повядват и да представят себе си за светлина на света, за да се 

обогатяват и ПОЛУ'Iат светска похвала; и те не търсят благо

състоянието на Сион" (2 Нефи 26:29). Споре!\ това опре!\еле

ние препо!\аваното от Нехор било свещеническо лукавство. 

• Той критикувал Църквата и учел, че свещениците и У'IИ

телите трябвало !\а станат всеприети от хората (вж. Алма 

1:3). Това ни показва, 'Ie той искал хората !\а хвалят и !\а 

следват него вместо Бог. 

• Той учел, че всички свещеници и учители (като него) 

трябва да получават пари за проповядването, вместо сами 



!\а работят за из!\ръжката си (вж. стих 3). Това ни показва, 

'Ie желанието му било !\а при!\обие богатство и преуспее 

от тру!\а на !\ругите. 

• За да бъде платен за проповядването си, Нехор, както и 

всички лъжеучители, учат това, което хората искат да 

чуят. Той учил, че "цялото човечество щяло да бъде спасе

но в после!\ния !\ен" (ст. 4). Това учение би било много 

уго!\но за непокорните. Колко по-лесно и утешаващо е !\а 

'Iуеш, че всеки ще бъ!\е спасен, вместо !\а бъ!\еш учен, 'Ie 

за спасението принципи като вяра, покаяние и подчине

ние са нужни. Това показва, че Нехор бил загрижен за 

собственото си благополучие повече, отколкото от това 

!\а помага на хората !\а израстват в праве!\ност и за благо

състоянието на Сион. 

Нехор бил екзекутиран за убийството на Ге!\еон, но това не 

сложило край на всеприетостта на неговото учение. Докато 

продължавате изучаването си на Книгата на Мормон, пери

одично ще се срещате с хората (като амлиситите, амалики

тите, амулонитите и амониитите), които после!\вали У'Iени

ята на Нехор. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете е!\на от сле!\ните !\ейности (А-В), !\окато изуча

вате Алма 1. 

А Поправете учението 

Нехор бил виновен за свещеническо лукавство и убийство. 

1. За да ви помогне да разберете учението на Нехор и опас

ностите от свещеническото лукавство, направете таблица 

в тетрадката си, подобна на показаната тук. 

Нехор 

1. 

2. 

3. 

Свещеническо Свещеничество 
лукавство 

2. В първата колонка избройте три елемента от учението на 

Нехор в Алма 1 :3-4. 

3. Във втората колонка обяснете как всяко лъжливо учение, 

което той учил, попа!\а по!\ свещеническото лукавство, 

описано в 2 Нефи 26:29 (вж. раз!\ела "Разбиране на 

lIисанията" за Алма 1:12, за помощ при нуж!\а). 

4. В третата колонка поправете всяка от погрешните идеи 

с обяснение на това какво би преподавал истинският 

носител на свещеНИ'Iеството. 

Б 
Има пи поrрешен начин да се защи
щава истината? 

В Алма 1:19-20 четем за пресле!\ването, с което се сблъскали 

'!Леновете на Църквата. 

1. По какъв начин някои от членовете на Църквата отвърна

ли на преследването? (вж. ст. 21-22). 

2. Как се отразил техният отговор на пресле!\ването върху 

останалите хора от Църквата и на тях? (вж. ст. 22-24). 

3. По какъв начин отговорът на противопоставянето на тези 

членове е по!\обен на отговорът на Нехор в Алма 1:7-9? 

4. Обяснете на какво ни учи тази глава за отношението към 

преследването и защо това е най-добрият начин. 

в Един ден от �ивота на нефита
юноша 

Прегледайте Алма 1:25-33, където се описва какъв е бил 

животът в Църквата в дните на Алма и след това изпълнете 

е!\на от сле!\ните за!\ачи. 

1. Предположете, че сте юноша в дните на Алма. Опишете 

какво би представлявал един типичен за вас ден в това 

благословено общество. Проявете творчество и опишете 

вашето семейство, по!\готовката ви за училище, с какво 

ще сте обле'Iени, как ще се отнасят !\ругите към вас и как 

вие ще се отнасяте към тях и какво ще бъ!\е отношението 

ви към невярващите. 

2. Сравнете вашата общност и описаната в Алма 1:25-33.lIо 

какво си приличат? lIo какво се разли'raват? Какво можете 

!\а направите, за !\а можете вие и общността ви !\а бъ!\ете 

повече подобни на описаните от Алма? 

Алма 2-3 

Бунтът на амлиситите 

Със смъртта на Нехор (вж. Алма 1) неприятностите, 

донесени от неговите вдъхновени от Сатана учения не 

свършват. В Алма 2-3 ще прочетете за Амлисий, после

довател на Нехор, който иска повече от това да постави 

начало на съперничеща църква за лично обогатяване. 

Докато четете тези глави, обърнете внимание какво 

всъщност иска Амлисий и как Алма и другите членове 

на Църквата се справят с тази заплаха. Отбележете и 

как спорът на Алма за начина, по който нечестивите 
бележат себе си, може също важи и за наши дни. 



Разбиране на Писанията 

Ал.ма2 

грабливи (ст. 37)-Много глаi\НИ 

Ал.ма3 

cMecBallIe семето си, смесва семето си (ст. 9, 15)-Да се жени 

и има i\eqa от 

Апма З:6-12-Кои са паманити и кои нефити? 
По онова време в разказа от Книгата на Мормон самолич

ността на нефитите и ламанитите не била толкова въпрос 

на кръвна линия, а по-скоро на вяра. Онези, които "се оста

вяли i\a БЪi\ат ПОi\веi\ени от ламанитите" (Алма 3:10), били 

наРИ'Iани ламанити, независимо от истинската им семейна 

линия. Които вярвали в летописите на нефитите и "вярвали 

в заповедите Божии" (ст. 11), били познати като нефити, 

независимо от потеклото. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете дейност Б и дейност А или В, докато изучавате 

Алма 2-3. 

А Опишете про6пема 

Амлuсuй 

Амлисий бил талантлив и 

коварен 'ювек. Алма знаел, 

'Ie той преi\ставлява реал

на заплаха за нефитското 

общество. 

1. Изучете Алма 2: 1-4 и 

ОПИllIете какво плани

рал i\a направи Амлисий. 

2. Как ст. 5-10 сочат, че 

Алма основателно се 

тревожел от i\ействията 

на Амлисий? 

Б Намерете припож:ението 

Алма 2:12-38 описва подготовката и битките във войната 

между нефити и амлисити, и ламанити. Докато раЗМИIlIЛЯ

вате над тези събития, помислете как тези битки са подобни 

на битките, които може би ВОi\ите i\Hec срещу не'Iестието. 

Отговорете на слеi\ните въпроси: 

1. Какво е общото между плана на Амлисий за нефитите и 

плана на Сатана за вас? 

2. ОПИllIете поне i\Be 

неща, които прави 

Алма, за да победи 

Амлисий, които 

можете i\a напра

вите вие, за i\a 

защитите себе си 

срещу нападките 

на Сатана. 

Дайте съвременен пример 

в Алма 3 Мормон ни напомня за проклятието, което i\ОllIЛО 

върху ламанитите в i\ните на Нефи (вж. 2 Нефи 5:20-25; раз

i\ела "Разбиране на lIисанията" за 2 Нефи 5:20-25, стр. 37). 

1. Прегледайте Алма 3:4-10 и обяснете причината за това 

проклятие. 

2. Какви обещания дал Господ на онези, които се присъе

динят към ламанитите и се борят против нефитите? 

(вж. ст. 9-17). 

3. Какво направили амлиситите, за i\a изпълнят сами това 

обещание? 

4. По какъв начин хората "се белязват" като невярващи днес? 

Алма 4 

Алма предава съдийския 

престол 

Господ обещава на нефитите многократно, че ако те 
спазват заповедите, ще преуспяват в земята (например, 
вж. Мосия 1:7). В Алма 2-3 можете да прочетете как 
верните нефити са спасени от амлисито-ламанитската 
заплаха, като призовали Господ за сила. Господ ги благо
славя и те са освободени. 

в Алма 4 няма външен враг, няма воини или раздори, но 
по много реален начин ситуацията е по-тежка, отколко
то при нахлуването на ламанитите. Какъв е източни
кът на тази заплаха? Президент Джордж К. Канън, 
които бил съветник в Първото Президентство, учи: 
"Ние трябва да бъдем изпитани във всички неща и рано 
или късно ще бъдем изпитани чрез преуспяване и изоби
лие. Много хора, които остават верни светии от послед
ните дни, докато са бедни, може да не са в състояние да 
устоят, когато са богати. Богатството (има) много 
покваряващо деиствие върху човешкото сърце и хората 
трябва да са много чисти, за да останат тъи почтени, 
смирени и правдиви, когато са заобиколени от разкош и 
богатства, както и когато са били бедни и мизерстващи" 
(Gospel Truth, избр. Jerreld L. Nеwqиist, 2 тома. 1957 г., 
1974 г., 2:319). 

Докато изучавате Алма 4, обърнете внимание по какъв 

начин изявлението на президент Канън е приложимо за 
тези нефити и за нас! 

Разбиране на Писанията 

Ал.ма4 

огорчени (ст. 7)-Тъжни, изпълнени със скръб 

'" 
'"" 
...... i... 

� 

't � � 

'<: f'. 
� 

�I 
.� 

:::: 
'" 

� . :::: С, ... 

� 
.... 
... 



Изучаване на Писанията 111iiiiiii�iiiP-

Изпълнете !\ейност А, !\окато изучавате Алма 4. 

А Сравнете двата периода от време 

Има интересни сходства и важни различия между описани

ята на Църквата в Алма 1 и Алма 4. lIрез втората го!\ина от 

управлението на съ!\иите Църквата и нейните 'шенове про

цъфтявали (вж. Алма 1:31), !\окато само сле!\ шест го!\ини 

Църквата "започна да губи напредъка си" (Алма 4:9-10). 

1. Направете в тетра!\ката си таблица, по!\обна на показана

та тук. ИЗУ'Iете стиховете, изброени за всяка колонка, и 

опишете как всяка от тези теми е свързана с Църквата 

във всеки един от периодите. Например, колко преуспе

ли членовете и какъв ефект имал просперитетът върху 

тях? (вж. Алма 1:29-31; 4:6-8). 

Алма 1 :25-31 Алма 4:6-12 

Преследване 

Равенство и 
милосърдие 

Гордост 

Мир 
Просперитет 

2. Сравнете !\вата списъка, споре!\ !\а!\еното в Алма 4, и 

направете обобщение за причините Църквата да започне 

да запада. 

3. lIомислете за собствения си живот в същите тези области. 

Кои са някои от начините !\а увеличите вашето ниво на 

праведност и по този начин да помогнете за развитието 

на Църквата? 

Алма 5 

Голяма промяна в сърцето 

Чували ли сте някога някои да казва нещо от рода "Не 
трябва да си съвършен, за да отидеш в небесата; Бог ще 

те пусне, дотолкова, доколкото избягваш извършването 
на нещо наистина сериозно." Може би познавате хора, 
които не казват това, но които живеят все едно, че вяр
ват в истинността му. Какво бихте казал на такъв 
човек? Колко добри трябва да бъдем ние, за да живеем с 
Бог? Какво ще извърши Божията милост за нас, и как 
можем да я получим тази милост? Алма 5 е добро 
място за намирането на отговори на подобри въпроси. 

Алма предава своето място като върховен съдия, за да се 

отдаде на изграждането на Църквата (вж. Алма 4:11-20). 

Тои започва от град Зарахемла. Алма 5 е подобна на 
реч от пророка Алма по време на обща конференция. 
Посланието, което отправя, е едно от наи-важните в 
Книгата на Мормон. Докато четете какво казва, помис
лете как то е приложимо за вас. 

Разбиране на Писанията 

Алма 5 

Получили ли сте Неговия : одеждите му не са избеле
образ на лицето си (ст. 14)- 1 ни (ст. 21)-Символ на 

Да станете подобни на 1 очистването от грехове 

Христос в мислене и : редът (ст. 49)-
поведение 1 Свещеническа власт 

Алма 5:9-Спасени пи сте? 
Старейшина Далин х. Оукс, 'шен 

от Кворума на !\вана!\есетте апос

толи, казва: "Когато светиите от 

последните дни използват думите 

спасен и спасение, има поне шест 

различни значения. Споре!\ 

някои от тях нашето спасение е 

сигурно-ние сме Be'Ie спасени. 

Според други за спасението тряб

ва се говори като за предстоящо 

събитие ... или основаващо се на 

бъ!\ещо събитие ... Но във ВСИ'IКИ

те тези значения или типове спасение спасението е в и 

чрез Исус Христос" (в !\окла!\ на конференцията, април 

1998 г., стр. 76; или Ensign, май 1998 г., стр. 55). Следват 

обобщения на шестте различни значения, за които говори 

старейшина Оукс: 

1. Ние сме спасени от дълготрайните ефекти от смъртта. 

Поради Възкресението на Исус Христос цялото човечество 

ще бъде възкресено. 

2. Ние сме спасени от греха чрез Е!\инението на Христос 

и сле!\ването на евангелския план. lIокаянието е важна 

част от това да бъдем спасени от последствията от наши

те грехове. 

3. Ние сме спасени, когато сме "ро!\ени отново". Това става, 

когато СКЛЮ'IИМ завет с Христос, приемем кръщението, 

получим Светия Дух и вземем името на Христос върху 

си. Също така трябва вярно да спазваме и подновяваме 

заветните си отношения. 

4. Спасени сме от мрака на невежеството, като наУ'IИМ за 

плана на Евангелието. Евангелието на Исус Христос носи 

светлина в нашия живот. 

5. Ние сме спасени от втората смърт, ОКОН'Iателната !\уховна 

смърт, пора!\и Е!\инението на Христос. Всички, освен 

онези малцина, които станат синове на погибелта, ще 

влязат в царство на слава. 

6. Надеждата ни е накрая да бъдем спасени в селестиалното 

царство. В !\опълнение към !\ругите изисквания, това спа

сение или въз!\игане изисква !\а СКЛЮ'IИМ също и свещени 

завети в храмовете на Бог и !\а им останем верни (вж. !\ок

лад на конференцията, стр. 76-78; или Ensign, стр. 55-57). 



Апма 5:7-14-Какво е rопямата промяна в сърцето? 
Ако изследваме няколко от стиховете, описващи тази про

мяна, ще наУ'IИМ, че някои от характеристиките, описани 

от онези, които изживели тази голяма промяна, ВКЛЮ'IБат 

сле,J(НОТО: 

• Те "няма(т) повече склонност да върш(ат) зло, а да 

върш(ат) ,J(обро непрестанно" (Мосия 5:2). 

• Те са "променени от плътското си и па,J(нало състояние в 

състояние на праве,J(НОСТ" (Мосия 27:25). 

• Те са се "събуди(ли) от дълбок сън" и са "озарени от свет

лината на вечното слово" (Алма 5:7). 

• "Те се смириха, и започнаха да се уповават на истинския 

и жив Бог" (Алма 5:13). 

Старейшина Мерил Дж. Бейтмън, член на Седемдесетте, 

учил как човек получава тази голяма промяна: "Промените 

в сърцето и душата настъпват вследствие на планирането 

и ПО,J(хранването на семето (вж. Алма 32:28). ИЗУ'Iaване на 

lIисанията, молитва, ПО,J('Iинение и служба са КЛЮ'IOвите 

елементи в изграЖ,J(ането на вяра в Христос" (в ,J(окла,J( на 

конференцията, октомври 1992 Г., стр. 38; или Ensign, ноем

ври 1992 Г., стр. 28). 

И Цар Вениамин, и Алма ,J(емонстрирали силата на пропо

вядването на словото Божие при осъществяването на голя

мата промяна (вж. Мосия 4:1-3; 5:1-2; Алма 5:7, 11-13). 

Говорейки за силата на lIисанията, по-специално за Книгата 

на Мормон, които променят живота, преЗИ,J(ент Езра Тафт 

Бен сън заявява: "Книгата на Мормон не просто ни учи на 

истина, макар че наистина го прави. Книгата на Мормон не 

просто дава свидетелство за Христос, макар наистина да го 

прави. Но там има нещо повече. В книгата има сила, която 

ще ПО'Iне ,J(a се влива в живота ви в момента, в който заПО'I

нете сериозно ,J(a я ИЗУ'Iавате. Ще намерите голяма сила ,J(a 

устоявате на изкушението. Ще намерите сила да избягвате 

заблудата. Ще намерите сила да останете на стеснената и 

тясна пътека. Писанията са наречени "словата на живот" 

(У. и З. 84:85), а НИКЪ,J(е това не е толкова вярно, колкото за 

Книгата на Мормон. Когато запо'шете ,J(a гла,J(увате и жа,J(У

вате за тези слова, ще намерите живота все по-изобилен и 

по-изобилен" (в доклад на конференцията, октомври 1986 

Г., стр. 6; или Ensign, ноември 1986 Г., стр. 7). 

Изучаване на Писанията 11 '> 

Изпълнете ,J(ейност А и e,J(Ha от ,J(ругите ,J(ейности (Б-Г), 

докато изучавате Алма 5. 

А Напишете писмо 

lIpe,J(CTaBeTe си, че имате приятел, който не се отнася много 

сериозно към религията и Евангелието. Неговото или нейно 

отношение е, че не трябва да сме чак толкова добри, за да 

бъдем спасени. Вашият приятел вярва, че Бог познава сла

бостите ни и ще ни спаси въпреки ВСИ'IКО; ние просто тряб

ва ,J(a избягваме наистина големите грехове. Вие наистина 

го/я обичате и желаете той или ТЯ,J(а ви разберат И ,J(а наме

рят щастие. Напишете писмо ,J(o него, обясняващо кое е 

неправилно в пре,J(ставите му /й за Е,J(инението. Използвайте 

истините, преподадени от Алма в Алма 5:10-42, за да ви 

помогнат да го/я научите. Уверете се, че сте обяснили след

ните точки в писмото ви: 

• Какво озна'Iaва ,J(YMaTa спасен? 

• Какво означава да изживеете "голяма промяна" и да бъде

те "родени от Бог"? Как този принцип може да помогне 

в промяната на някой човек? 

• Какво можем ,J(a направим, за ,J(a изживеем тази голяма 

промяна? 

• Какво е необхо,J(ИМО, за ,J(a променим сърцата си и ,J(a 

бъдем родени от Бог? 

• Какво ще стане с нас, ако не се променим? 

Б 06яснете съдния ден 

Алма описва СЪ,J(НИЯ ,J(eH, когато ВСИ'IКИ ще застанем пре,J( 

Бог, за да бъдем съдени. 

1. Използвайки информацията в Алма 5:16-25, направете 

сравнение на 'IYBCTBaTa на непокаялият се и покаялият се. 

2. Учение и Завети 76:5-10 ни дава повече информация за 

това как ще бъдат благословени покаялият се и правед

ният. ИЗУ'Iете тези стихове и сравнете какво пре,J(лага 

ГОСПО,J( на тези, които Го сле,J(ват, с това, което ,J(ЯВОЛЪТ 

пре,J(лага на своите после,J(ователи. Кое бихте пре,J(почели 

да имате? Защо? Как бихте се чувствали, ако Господ ви 

каже тези слова в Алма 5:16? 

в Сравнете със съвремието 

Алма знаел, че членовете на Църквата по негово време се 

изправяли пред трудни предизвикателства. Изследвайте 

Алма 5:26-35, 52-62 и избройте две предизвикателства за 

които споменава Алма, които също са пре,J(извикателства 

,J(Hec. Използвайки наученото от Алма, обяснете какво 

можем ,J(a направим, за ,J(a ги преО,J(олеем. 

г Напишете 0606щение на ключовите 
думи 

Алма споделил сво

ето свидетелство 

в Алма 5:37-52. 

Избройте пет от 

,J(умите или фрази

те от неговото сви

детелство, които 

считате, че са 

важни. Обяснете 

причините ,J(a избе-

рете всяка ,J(yмa 

или фраза. 
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Алма 6-7 
Алма проповядва в Гедеон 

След като укрепва Църквата в 

_ . \ Зарахе'мла, Ал,Ма отива в град 

_=-,: -\ Гедеон. Та,М той вижда, че чле-

�'�;' новете на Църквата са по-

___ --...:-�"'-:.\.... верни от тези в Зарахе,Мла. 

Алма 

Затова посланието ,МУ КЪ,М 

светиите в Гедеон не е толкова 

призив за покаяние, колкото 

за обучение и насърчение. 

Обърнете вни'мание какво 

_\ преподава Ал,Ма в Ал,Ма 

6-7 за ,Мисията на 

Спасителя и какво 

трябва да наnрави'м ние, 

за да бъде'м очистени от 

Неговото Единение. 

Разбиране на Писанията 

Алма 7 

измолвате Неговата благо
дат (ст. 3)-Молите за 

помощ от Бог 

раздвоение (ст. 3, 18)

Криза, безна.J\еЖ.J\на ситуа

ция 

съсъд (ст. 10)-Тук - лице 

със специални качества и 

призование 

немощите (ст. 12)

Слабости, несъвършенства 

обладава (ст. 15)-Безпокои, 

обхваща 

Неговият ход е един вечен 
кръг (ст. 20)-Божиите 

пътища са вечни и непро

меними 

лесни за умоляване (ст. 

23)-Готови да приемат 

инструкции или напътствия 

Апма 7:11-1З-Как може Единението на Исус 
Христос да ми nOMorHe? 
Много християни разбират, 'Ie 'Iрез Своето стра.J\ание в 

Гетсиманската градина и на кръста Спасителят платил за 

нашите грехове. В Алма 7:11-13 пророк Алма обяснява, че 

Единението прави това и много повече. Алма свидетелствал, 

че Спасителят .J\ОШЪЛ на земята, за .J\a вземе върху Си всеки 

ВИ.J\ стра.J\ание, което е част от това земно съществуване. 

• Той взел върху Си "болките и болестите на Своя народ" 

(ст. 11). Това включва всички ВИ.J\ове стра.J\ания, които 

изпитваме, .J\ОРИ когато не сме извършили нищо Hepe.J\Ho. 

• Той взел върху Си смъртта, за .J\а БЪ.J\ем възкресени 

(вж. ст. 12). 

• Той взел върху Си нашите немощи (вж. ст. 12), което 

ВКЛЮ'IБа слабостите и несъвършенствата на тялото, ума 

или характера, с които се борим в желанието си .J\a станем 

подобни на Христос. 

• Той взел върху Си нашите грехове, за да можем да бъдем 

опростени (вж. ст. 13). 

Старейшина Джон Х. Гробърг, член от Седемдесетте, казва: 

"Свидетелствам ви, че никой не е изпитвал или ще изпита 

каквито и да е обстоятелства, било то разочарования, измя

на, болка, пресле.J\ване, стра.J\ание или каквото и .J\a е, което 

.J\a не може и .J\a не е поето в Спасителя! Не може .J\a изпита

те болка, емоционална или физическа, която Той вече .J\a не 

е почувствал. Няма комбинация от човешки емоции или 

физически болести и страдания, които да не могат да наме

рят прибежище в жертвата на Спасителя за нас. Той знае 
как да ни помогне. Той иска да ни помогне. Моля ви позво

лете Му" ("Trust tl1e Lord", CES fireside for young adults, 1 май 

1994 Г., стр. 6). 

Изучаване на Писанията II�iiiiiii':> 
Изпълнете .J\еЙност Б и .J\еЙност А или В, .J\oKaTo изучавате 

Алма 6-7. 

А Направете 0606щение на завета при 
кръщение 

Заветът е съгласие, обещание или .J\orOBOP меж.J\У .J\BaMa 

.J\УШИ ИЛИ групи. Сравнете Алма 7:15-16 и У'Iение и Завети 

20:77 и напишете обобщение какво обещаваме на Небесния 

Отец и какво ни обещава Той, когато сключим кръщелния 

завет (вж. Мосия 18 за допълнителна помощ). 

Б Припо>Кете Единението в наши дни 

в Алма 7:9-16 Алма споделя своето свидетелство за живота 

и мисията на Исус Христос. 

1. Изследвайте ст. 11-13 и избройте четири разни предизви

кателства, пред които може да се изправим в този живот, 

за които животът и Единението на Исус Христос могат да 

ни помогнат (вж. и информацията в раЗ.J\ела "Разбиране 

на lIисанията" за Алма 7:11-13). 

2. За всяка от следните ситуации определете кои от четири

те предизвикателства илюстрира и обяснете как обръща

нето към Исус Христос може .J\a помогне на този 'IOвек: 

а. МеЛИН.J\а е на .J\BaHa.J\eceT ГО.J\ИНИ. Миналият месец авто

мобилна катастрофа я оставя с парализирани крака. 

б. Хуан направил някои лоши избори и извършил неща, 

от които се срамува. Чувства се .J\епресиран и безполезен. 

в. Майкъл е на 45 години. Има жена и деца. Току-що 

разбрал, че има рак и докторите казват, че му остава 

не повече от година живот. Той е тъжен, объркан и 

малко гневен. 

г. Ема току-що е била призована за президент на класа 

"Лавров венец". Никога преди това тя не е имала подоб

но призование. Тя обича Евангелието и наистина иска 

.J\a свърши .J\обра работа, но се 'IYBCTBa уплашена и 

неПО.J\ХО.J\яща. 



в Ипюстрирайте Писанията 

ИЗУ'Iете Алма 7:19-21 и нарисувайте картинка на важен 

евангелски принцип, който намерите описан там. 

Озаглавете рисунката си с фраза, която обяснява какво 

представлява. 

Алма 8 

Алма се среща с Аму лик 

Мисионерската работа изисква големи усилия и може 
понякога да е обезкуражаваща. Когато президент Гордън 
Б. Хинкли бил млад мисионер в Англия, се почувствал 
много обезкуражен. "(Той) написал на баща си, че не 
постига успех в мисионерската работа, и че не може да 
види смисъл в губенето на времето си и на парите на 
баща си. Отговаряйки и като баща, и като президент 
на кол, Браян Хинкли пратил кратък отговор, който се 
отнасял директно към въпроса: "Скъпи Гордън, получих 
последното ти писмо. Имам само едно предложение: 
забрави за себе си и отиди да работиш" (Шери Л. Дю, 
Go Forward With Faith: The Biography of Gordon В. 
Hinckley, 1996 г., стр. 64). 

Алма се обезкуражава, 

докато проповядва в 
Амония. Като четете 
за преживяното от него, 

обърнете внимание как 
Господ го окуражава и 
подкрепя, за да продължи 
делата си. 

Разбиране на Писанията 

Алма 8 

светия ред Божий (ст. 4)- : противно на повеленията 
Мелхисе1\ековото свещени- � (ст. 17)-lIротив законите 

'IecTBo 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете 1\ве от сле1\ните 1\ейности (А-В), 1\окато изучава

те Алма 8. 

А Напишете статия 

Сравнете изживяното от Алма в земята Мелик (вж. Алма 

8:3-6) и в Амония (вж. ст. 7-13). Ако сте репортер за вестник, 

изпратен 1\а напише статия за посещението на Алма във 

всяко място, какво бихте написали? Включете как се отнес

ли с него и защо мислите, че се отнесли с него така. 

Ангел говорил както 

на Алма, така и на 

Амулик. 

1. Обобщете казано

то от ангела на 

Алма (вж. Алма 

8:14-17) и на 

Амулик (вж. 

Алма 8:20; 10:7). 

2. По какъв начин 

казаното от ангела 

може 1\а окуражи 

мисионерите 1\нес? 

в Напишете писмо до дома 

IIpe1\CTaBeTe си че сте Алма или Амулик, пишещ писмо 1\0 

вашето семейство. ИЗУ'Iете Алма 8:21-32 и напишете писмо 

до дома за случващото се в мисията в Амония. 

Алма 9 

Алма проповядва покаяние 
на хората в Амония 

Коравосърдечните хора в Амония са разгневени на Алма 
и Амулик и крещят обиди. По-късно тези двама верни 
мисионери са хвърлени в затвора. Как ще реагирате, ако 
сте изправени пред подобно противопоставяне,? Докато 
четете Алма 9, представете си, че сте там с Алма. 
Какъв кураж ще е необходим, за да се изправите срещу 



тези хора? Какво бихте казали, което да им помогне най
много? Ученията на Алма и Амулик до хората в Амония 
се намират в главите 9-14. 

Разбиране на Писанията 
Ал.ма9 

коравовратни (ст. 5, 31)

Непреклонни,гор�еливи 

извратено поколение 
(ст. 8)-Зли хора 

: предадени на състояние 
� (ст. l1)-Определено им е 

: състояние 

Апма 9:26-27-Изцепитепният процес на покаянието 
IIрези�ент Джеймз Е. Фауст, 

втори съветник в lIървото 

IIрези�ентство, казва: 

"Всички ние сме правили 

погрешни завои по пътя. Аз 
вярвам, че добрият и милос

тив Бог, 'IИИТО �eцa сме ние, 

ше ни съ�и толкова леко, 

колкото Той може за греш

ките, които сме направили и 

ще ни даде максимума бла

гословии за доброто, което 

вършим. ВеЛИ'Iествената ре'! 

на Алма (в Алма 9:26) ми 

изгле�а като потвърж�е

ние за това" (в доклад на конференцията, октомври 1996 г., 

стр. 75; или Ensign, ноември 1996 г., стр. 53). 

Изучаване на Писанията II� __ ':> 

Изпълнете дейности А и Б или дейност В, докато изучавате 

Алма 9. 

А Какво мож:ем да научим от историята? 

IIребройте колко пъти Алма използва фразите "не си ли 

спомняте" и "как тъй сте забравили" в Алма 9:7-14. 

1. Избройте примерите, които използва от историята на 

нефитите и ламанитите, за �a покаже необхо�имостта 

от покаяние. 

2. Запишете идеите си за това как всеки от тези примери 

ще помогне на хората на Амония �a се покаят. 

3. По какъв начин тези примери ви помагат да имате по

голямо желание да се покаете? 

Б Направете опис 

Алма изброява многото благословии, които нефитите са 

изживели в Алма 9:18-22. 

1. Направете �Be колонки в TeTpa�KaTa ви. В e�HaTa колонка 

избройте материалните (физически) благословии, които 

били дадени на нефитите, а в другата получените духов

ни благословии. 

2. IIpo'IeTeTe пре�упре�ението на Алма в Алма 9:23-24. 

Как то се отнася �o Учение и Завети 82:3? Защо? 

Направете плакат, който илюстрира У'Iенията, препо�авани 

в Алма 9:25-30. IIроектирайте го така, 'Ie �a може �a го 

използвате в клас, за �a помогнете на �ругите У'Iеници по

добре да разберат ученията на Алма за Исус Христос. 

Алма 10 

Свидетелството на Аму лик 

Епископ Х. Дейвид Бъртън, тогава първи съветник 
в Председателстващото епископство, учи: "Алма и 
Амулик се вслушали в ангела. Те се отзовали на призива 

да служат на мисия, и проповядвали покаяние. 

f� Устояли на противника и хвърлянето 

Амулuк 

в затвора. Те са герои, чиито живот е 
достоен за подражание" (в доклад на 

конференцията, април 1993 г., стр. 60; 
или Ensign, май 1993 г., стр. 47). 

Докато четете историята за 
обръщането във вярата и свиде

телството на Амулик, обмис
лете как неговото познание 

за Исус Христос му помага в 

трудно време. Какви качества 
притежава Амулик, на които 

желаете да подражавате? 

Разбиране на Писанията 
Ал.маl0 

тайнства (ст. 5)-Истини, 

които могат да бъдат 

узнати чрез Божествено 

откровение 

изяви (ст. 10)-Оповести 

лукавите си помисли 
(ст. 13)-Непочтени, под

веждащи начини на задава

не на въпроси и реч 

извратите (ст. 18)

Промените, опорочите 

Апма 10:22-2З-"Мопитвите на праведните" 
Президент Спенсър У. Кимбъл, тогава действащ президент 

на Кворума на �BaHa�eceTTe апостоли, казва: "Много гласове 

на измамителни �YXOBe по�клаж�ат плътските у�оволствия 

и необуз�аната фИЗИ'Iеска за�оволеност. Нашите �уми са �o 

голяма степен същите, както в дните на нефитския пророк, 

който казва: " ... ако не бяха молитвите на праведните ... още 

сега щяхте да бъдете посетени с пълно унищожение ... " 

(Алма 10:22). Разбира се че има много, много праве�ни и 

верни, които живеят споре� ВСИ'Iките запове�и и 'IИИТО 



живот и молитви пре,тщазват света от унищожение" (в !\ок

ла!\ на конференцията, април 1971 г., стр. 7; или Ensign, юни 

1971 г., стр. 16). 

Предците на Амулик 

Иосиф 
(продаден в Египет) 

т 
Манасия 

I 
Лехий 

(ДOIllЪЛ от Ерусалим) 

т 
Нефи 

I 
Аминадий 

(изтълкува писанието върху стената на храма) 

ВзаИМООТНОllIението 
Отец/Син 

I 
Исмаил 

т 

Гедона 
т 

Амулик 
I 

ПОТОМЪК 

Изучаване на Писанията Iliiiiiii�i> 
Изпълнете !\ве от сле!\ните !\ейности (А-В), !\окато ИЗУ'Iава

те Алма 10. 

А Интервюирайте новопокръстен 

Говорете с новопокръстен в Църквата за неговото или нейно 

обръщане във вярата и сви!\етелство. Сравнете изживяването 

на този обърнат във вярата с това на Амулик в Алма 10:1-11. 

Отговорете на следните въпроси: 

1. Какво е общото в изживяванията им? 

2. По какво се различават изживяванията им? 

3. Какво е общото меЖ!\у Алма 10:8 и 1 Нефи 3:7? 

Б Съставете списък с думи 

1. Докато 'IeTeTe Алма 10:12-32, избройте !\умите, които 

описват законници и съ!\ии в Амония. 

2. Защо мислите, че тези учени, богати и влиятелни хора 

били толкова загрижени какво казват Алма и Амулик? 

в 06яснете 

В Алма 10:22-23 Амулик учи важно учение. Изучете тези 

стихове и отговорете на следните въпроси: 

1. Кое пре!\пазвало гра!\а Амония от разрушение? 

2. Кои са примерите, които показват истинността на този 

принцип !\нес? 

3. Каква утеха и уверение ви носи този принцип? 

Алма 11 

Възкресението /lще бъде 
за всички" 

Ще се отречете ли от свидетелството си за голяма сума 

пари? В Алма 11 Зиезрам, нечестив законник, провокира 

ученията на Алма и Амулик. Отбележете колко много 

пари предлага таи на Амулик да отрече съществуването 

на Бог. Също така отбележете начина, по които Амулик 

смутил Зиезрам. 

Разбиране на Писанията 

Алма 11 

връзките на смъртта ще 

бъдат развързани, ще раз
върже връзките на тази 

телесна смърт (ст. 41-42)

Побеждавайки смъртта чрез 

Възкресението 

призовани (ст. 44)

Извикани !\а отговарят 

не могат повече да видят 

тление (ст. 45)-Да не 

умрат никога повече 

Алма 11 :5-19-Монетарната система на нефитите 

Таблицата ще ви помогне по-добре да разберете монетарна

та система на нефитите по време на управлението на съдии

те. Обърнете внимание, че всекидневната заплата на съдии

те по това време била равна на сенина злато (вж. Алма 11:3). 

Мерките и теrлилките на нефитите 

Сребърни = Златни = Стойноста 
монети монети им в зърно 

Лия няма У8 мярка 

Сивелум няма 14 мярка 

Сив елон няма У2 мярка 

Сенум сребро 1 мярка 

няма Антион lУ2 мярка 

Амнор Сеон 2 мерки 

Езром Шум 4 мерки 

Онти Лимна 7 мерки 

Апма 11 :З8-З9-Как Исус Христос е също и 

"Вечния Отец"? 

Вж. раз!\ела "Разбиране на lIисанията" за Мосия 15:1-7 

(стр. 82). 
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Изучаване на Писанията 111iiiiii�iit> 

Изпълнете ,J(ейности А и Б, ,J(oKaTo изучавате Алма 1 1. 

А Извършете сметките 

Прочетете Алма 11:1-19 и решете следните математически 

за,J(а'IИ: 

1. Колко мерки зърно може да си купи с дневната си заплата 

един нефитски съдия? (вж. ст. 3, 7) 

2. Заплатата от колко ,J(НИ е е,J(ИН онти сребро? (вж. ст. 11-13). 

3. Заплатата от колко дни предлага Зиезрам на Амулик, ако 

се отрече от свидетелството си? (вж. ст. 22). 

4. IIре,J(положете колко пари би бил ПО,J(купът на 

Зиезрам ,J(Hec? 

5. Защо мислите, че е важна информацията за монетарната 

система на нефитите? 

Б Полезни за мисионерите стихове 

На мисионерите се задават много въпроси. Запишете си кои 

стихове от Алма 11:36-46 бихте използвали, за да отговорите 

на всеки от сле,J(ните въпроси: 

1. Как ще изглеждам, когато възкръсна? 

2. Колко от хората, живели на земята, ще БЪ,J(ат възкресени? 

3. Какво се изисква от мен да направя, за да вляза в небесата? 

4. След като бъда възкресен, ще умра ли отново някога? 

Алма 12 

Алма преподава Плана 
на спасение 

Зuезра.м 

в живота си може да имате 

много възможности да споделя

те Евангелието с другите и да 

учите тези, които не са чле

нове на Църквата. Алма 11 
е летопис на станалото 

между Алма и Зиезрам. 

Алма 12 е летопис на препо

даването на Алма на Зиезрам 

и на хората наоколо. Като 

четете глава 12, мис

лете как мисионе

рите днес могат 

да използват тези 

учения или док

трини по време 

на беседите им. 

Разбиране на Писанията 

Алма 12 

споделят (ст. 9)-Дават 

вниманието и усърдието 
(ст. 9)-Подчинението и 

верността 

състояние на изпитание, 
подготвително състояние 
(ст. 24, 26)-Време за 

изпитание 

предизвиква, предиз
викване, предизвикваме 
(ст. 36-37)-Дава причина 

на друг човек да се разгне

ви; "първото предизвиква

не" може да се отнесе до 

lIа,J(ението на чове'Iеството 

или за времето, когато 

,J(eqaTa на Израил роптаели 

и избрали нечестието, след 

като били освободени от 

Господ от Египет (вж. 

бележка ПО,J( линия 36а). 

Алма 12:9-10--Как Mora да "позная тайнствата 

&ОЖIIII"? 

Съвременно откровение пояснява, че ние напредваме стъп

ка по стъпка. Получаваме повече светлина и истина, когато 

спазваме Божиите запове,J(И и живеем верни на светлината и 

истината, която вече сме полу'IИЛИ. (Вж. У. И З. 84:44-47; 

93:20, 27-28.) 

Алма 12:16-18, 32-Какво е втората смърт? 

Старейшина Бой,J( К. lIакър, член на Кворума на ,J(BaHa,J(eceT

те апостоли, обяснява: "Е,J(инението е ИЗКЛЮ'Iително важно 

за човечеството, за да бъде очистено от греха и да преодолее 

втората смърт, която е духовната смърт, която е отделянето 

от нашия Небесен Отец. Писанията ни казват, седем пъти 

ни повтарят, че нищо не'IИСТО не може ,J(a влезе в присъстви

ето на Бог" (из ,J(окла,J( на конференцията, април 1988 г., 

стр. 82; или Ensign, май 1988 г., стр. 70; вж. И NQ 5 в раЗ,J(ела 

"Разбиране на Писанията" за Алма 5:9, стр. 97). 

Изучаване на Писанията 

Изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ейности (А-В), ,J(oKaTo изучава

те Алма 12. 

А Dайте определение на термина 

1. IIрочетете Алма 12:6 и избройте три фрази, които разкри

ват намеренията на Сатана. 

2. За всяка изброена от вас фраза напишете един от методи

те, които използва Сатана, за ,J(a ви завлече на,J(ОЛУ. 

3. Изучете Алма 12:9-11 и напишете опре,J(еление за терми

на "веригите на пъкъла". 

Б Напишете реч 

Представете си, че ви е била поставена задача да говорите 

по време на събранието за причастие на тема "Страшният 

съд". Напишете кратка реч, използвайки Алма 12:12-18 за 

основа. Използвайте поне ,J(Ba цитата от тези стихове. 



началото 

lIрочетете Алма 12:19-27 и отго

ворете на сле,J(ните въпроси: 

1. Какво се случва, когато Адам 

взема от забранения плод? 

2. Какво щеше ,J(a се СЛУ'IИ, ако 

Адам беше взел от плода на 

дървото на живота след като 

беше взел от забранения 

ПЛО,J(? (вж. стих 23). 

3. Защо е необхо,J(ИМО "изпи

тателно време" преди 

нашето възкресение и съд? 

(вж. Алма 42:4-5). 

Алма 13 

Свещеничеството на Бог 

Свещеничеството е властта на Бог, дадена на човека, да 

служи за спасението на Неговите деца. Небесният Отец 

избрал хора в досмъртния живот, за които Тои знаел, 

че ще могат да Му помогнат в смъртността. Как знаел 

Тои кого да избере? Алма обяснява това и ни помага да 

разберем голямата отговорност, която лежи върху тези, 

които получават свещеничеството. След като прочете

те Алма 13, ще можете да си обясните защо свещени

чеството е важно и какво Господ очаква от тези, които 

притежават тази сила. 

Разбиране на Писанията 

Алма 13 

да обърна съзнанието ви 
към времето (ст. l)-Да ви 

помоля ,J(a се замислите за 

началото 

предузнанието Божие, 
предузнанието Му за 
всички неща (ст. 3, 7)

Способността на Бог ,J(a знае 

бъдещето предварително 

одеянията им бяха избеле
ни (ст. l1)-Греховете им 

бяха опростени 

плод, съответствен на 
(ст. 13)-Добри ,J(ела, които 

У,J(овлетворяват изисквани

ята на 

изопачите (ст. 20)

Изкривите значението им 

Апма 1З:1-18-"Светият ред ftожии" 
Фразата "светият ред Божии", или нейна форма, се появява 

често в Алма 13. Тя се отнася за Мелхиседековото свещени

чество. Преди дните на Мелхиседек това свещеничество "се 

наРИ'Iаше Светото Свещеничество, според Pe,J(a на Сина Божий. 

Но от уважение и благоговение към името на Всевишния, 

и за ,J(a се избегне твър,J(е честото повтаряне на името Му, 

те, църквата в ,J(ревни ,J(ни, нарекли това свещеНИ'Iество с 

името на Мелхиседек, или Мелхиседеково свещеничество" 

(У. иЗ. 107:3-4). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiii� 
Докато изучавате Алма 13, изпълнете дейност А и дейности 

Б илиВ. 

А 06яснете какво означава 

Докато четете Алма 13:1-6, направете обобщение със соб

ствени думи. 

Б Интервюирайте носител на 
све�еничеството 

Прочетете Алма 13:7-13 с някой, който е носител на 

Мелхисе,J(ековото свещеничество. За,J(айте му сле,J(ните 

въпроси и запишете отговорите му: 

1. Според вас, какво е най-важното учение, преподадено 

в тези стихове? 

2. Защо мислите, че е привилегия ,J(a сте носител на 

Мелхиседековото свещеничество? 

3. Какво мислите, че ще БЪ,J(е, ако ВСИ'IКИ носители на 

свещеНИ'Iеството отговарят на описанието в стих 12? 

в Представете ръководител на 
Църквата 

lIомолени сте ,J(a пре,J(ставите Мелхисе,J(ек като говорител 

на среща край огнището. Използвайте Алма 13:14-19, за ,J(а 

съберете някои факти, които да използвате в представяне

то. Напишете онова, което ще кажете, за да представите 

този велик човек. 

Алма 14 

Посланието на Евангелието 
разгневява нечестивите 

Често се иска кураж да се следват ученията на 

Господните служители. Предизвикателствата, с които 

се сблъскват смирените в Алма 14 обаче са наистина 

забележителни. Може да се изненадате колко много неща 

трябва да изтърпят новопокръстените и другите пра

ведни хора заради вярата си. Отбележете как се чувствал 

Амулик за видяното от него и за силата и мъдроста на 

Алма. В допълнение се опитаите да си представите какво 

си помислили нечестивите, когато накрая видели случи

лото се с Алма и Амулик. 
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Алма 14 

мъченичеството (ст. 9)

Стра!\ание и смърт пора!\и 

вярата или вярванията на 

някого 

зашлеви (ст. 14-15, 17,20, 

24-25)-У!\ари 

жупел (ст. 14)-Горяща 

сяра; символ за мъката и 

страданията, които нечести

вите ще изстрадат 

Апма 14:8-11-Защо Господ позвопява праведните 
да страдат? 
Много от нас може да се чувстват като Амулик, когато 

гле!\ат стра!\анията на праве!\ните, смирени хора. Алма 

обаче му помогнал (и на нас) !\а разберем, че Небесният 

Отец има повече !\алнови!\ност за това, което изглеж!\а 

като трагедия за смъртните мъже 

и жени. Старейшина Спенсър 

У. Кимбъл, тогава член на 

Кворума на !\вана!\есетте 

апостоли, обяснява: 

"Виждаме как много хора ста

ват критични, когато един 

праве!\ен 'IOвек бъ!\е убит, 

мла!\ баща или майка взети от 

семейство, или когато настъпи 

злощастна смърт. Някои се 

огорчават, когато често повта

ряните молитви изглеждат 

без отговор. Някои губят вяра 

и се озлобяват, когато вели'raви 

изяви на свети човеци изглеЖl\ат 

игнорирани ... Но ако всички 

болни бяха изцелени, ако всички 

праведни бяха пазени, а нечестивите унищожени, цялата 

програма на Отца щеше !\а бъ!\е анулирана и с основния 

принцип на Евангелието, свобо!\ния избор,!\а бъ!\е при

КЛЮ'Iено ... 

Ако на всички молитви се отговаряше незабавно, съобразно 

нашите егоистични желания и ограниченото ни разбиране, 

тогава щеше !\а има много малко или никакво стра!\ание, 

скръб, разо'raрования, !\ори смърт; а ако ги нямаше тях, 

щеше !\а липсва също и ра!\ост, успех, възкресение, вечен 

живот и божественост" ("Tragedy or Destiny," Improvement Era, 

март 1966 г., стр. 180,210; вж. и Алма 60:13; У. и З. 98:13). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiii> 

Изпълнете !\ейност А или Б, !\окато ИЗУ'Iавате Алма 14. 

А 06яснете принципите 

1. Изучете Алма 14:8-11; 60:13; и цитата от старейшина 

Кимбъл в раз!\ела "Разбиране на lIисанията" за Алма 

14:8-11, а сле!\ това обяснете защо вярвате, че Алма и 

Амулик не използвали свещеническата сила !\а спасят 

праведните, които били убивани. Отбележете напътстви

ето от Духа, което Алма последвал. 

2. Какво важно !\опълнение прави изявлението на старей

шина Кимбъл към обяснението защо Алма и Амулик 

трябвало !\а чакат толкова !\ълго, пре!\и !\а им бъ!\е !\а!\е

на сила да се освободят от затвора? (вж. Алма 14:26-29). 

Б Въпроси, на които не е oTroBopeHo 

Сле!\ като прину!\или Алма и Амулик !\а наблю!\ават 

изгарянето на преданите вярващи, нечестивите съдии 

на Амония им задали много въпроси, седем от които са 

записани в Алма 14:14-21. 

1. Намерете тези въпроси и ги запишете в тетрадката си, 

а след това и отговора, който мислите, че може да са 

дали Алма и Амулик, ако са помислили, че е трябвало 

!\а отговорят. 

2. IIрегле!\айте Алма 14:2-5 и сле!\ това ПРО'Iетете 3 Нефи 

14:6 и Матея 27:11-14 и обяснете защо мислите, че те отка

зали да отговарят на въпросите на нечестивите съдии. 

3. Нужно ли е !\а отговорите на всеки човек, който ви осми

ва зара!\и вярванията ви или който критикува Госпо!\ното 

дело? Защо или защо не? 



Алма 15 

Мисия до земята Сид ом 

Както научихте в Алма 14, нечестивите хора от 

Амония изгонват някои от повярвалите в посланието 

на Алма, включително Зиезрам, а другите изгарят в 

огъня. Алма 15 ни разказва къде отишли тези вярващи и 

какво се случило със Зиезрам и Амулик, които изгубват 

всичко, което имали в Амония. Обърнете внимание също 

на какво ни учи тази глава за последиците от вината и 

силата на Единението. 

Разбиране на Писанията 

Алма 15 

горест (ст. 3)-Стра1\ание : приписваха (ст. 15)

� ОТ1\аваха на 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiii� 

Изпълнете една от следните дейности (А-В), докато изуча

вате Алма 15. 

А Какво 6и моrъл да Ka�e? 

lIрегле1\айте Алма 15:1-4, а 

след това напишете посла

ние, изразявайки онова, което 

мислите вие, че Зиезрам би 

искал 1\а каже на Алма и 

Амулик. 

Б Напишете в дневника 

Попълнете дневника си, все едно че сте или Зиезрам или 

Алма, разказващ за изживяното, описано в Алма 15:5-12. 

в Посочете съвременен пример 

1. От Алма 15:16 избройте какво пожертвал Амулик, за 1\а 

служи на [ОСПО1\. 

2. Опишете някой, когото познавате, който подобно на 

Амулик, е готов да жертва, за да служи на мисия. 

Алма 16 

Краят на град Амония 

Алма предупреждава нечестивите хора на Амония, че ще 

бъдат унищожени, ако не се покаят (вж. Алма 8:16-17; 

9:4). Алма 16 разказва как пророчеството било изпълне

но. По ирония на съдбата останалата част от земята се 

радва на големи благословии от Господ, докато Църквата 

расте под ръководството и ученията на Алма. Като 

четете тази глава, мислете какво Мормон иска от нас да 

научим, като съпоставим разказа за Амония с описание

то за благословиите, които идат върху праведните. 

Разбиране на Писанията 

Алма 16 

опустошен (ст. 10-11)

Необитаем 

присадени към истинска
та лоза (ст. 17)-Събрани с 

Христос и Неговата Църква 

Присаждането е привързването 
на един клон на растение към 
стеблото на друга. Това е сим
вол за начина, по който ние сме 
присадени към Исус Христос. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете е1\на от сле1\ните 1\ейности (А-В), 1\окато изу'ra

вате Алма 16. 

А Начертайте карта 

1. В тетра1\ката си на'Iертайте опростена версия на картата 

на земите от Книгата на Мормон, намираща се на стр. 196. 

Напишете на картата местата, упоменати в Алма 16:1-8. 

След това със стрелки и обяснения покажете какво се е 

случило в ст. 1-8. 

2. Какъв урок мислите, че иска 1\а наУ'IИМ от този разказ 

Мормон? 

Б Представете си, че сте в този разказ 

Прегледайте какъв бил животът в Зарахемла, след като "уста

новяването на църквата стана всеобщо из цялата страна" 



(Алма 16:15; вж. стихове 15-21). Опишете 1\ве неща, които 

бихте харесали, ако сте живели по онова време там. 

в Опишете ползите 

Изсле1\вайте Алма 16 и опишете поне три ползи, които биха 

1\ОШЛИ в общността ви, ако всеки живее споре1\ Евангелието. 

Алма 17 

Мисия при ламанитите 

Амон, Аарон, Омнер, Химний 

в Масия 28 четиримата сина на цар Масия пожелават 

да служат на мисия, вместо един от тях да бъде цар. 

Алма 17 е начало на разказа за мисиите им при ламани

тите, показвайки прекрасни примери какво е да си мисио

нер. Като четете следващите няколко глави, обърнете 

специално внимание какво може да научите за nодготов

ката, действията и преподава нията на успешните миси

онери. Помнете, не трябва да сте пълновременен мисио

нер, за да почнете да прилагате наученото. 

Разбиране на Писанията 
Ал.ма17 

санове (ст. 18)-Назна'Iения 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете 1\ейност А или Б, 1\окато изучавате Алма 17. 

А Определете модела 

1. В тетрадката си начертайте проста схема като тази по

долу. После изследвайте Алма 17:2-3 и избройте в клетките 

МО1\ела, сле1\ван от синовете на Мосия, за 1\а ПРИ1\обият 

1\уховна сила. 

Какво напра
вили те, за да 
се подготвят: 

Какъв бил 
резултатът: 

2. Кои от тези духовни благословии желаете да получите 

най-много? Какво трябва да направите, за да ги получите? 

Б Прило>Кете Писанията 

Помислете над следната ситуация: Старейшина Браун и 

старейшина Уилсън са първите мисионери, назначени в 

малък, изолиран гра1\. Кметът на гра1\а разбрал за пристига

нето на старейшините и изпратил послание 1\0 тях, 'Ie не 

са 1\обре 1\ОШЛИ в този гра1\. В сутрешното си изучаване на 

Евангелието старейшините прочели Алма 17. И двамата 

почувствали, че трябва да приложат наученото там в насто

ящата им ситуация. 

1. Напишете край за разказа, който да включва какво мис

лите, че тези двама старейшини могли да направят, за 

да приложат научените в Алма 17 принципи. Опитайте 

се 1\а включите колкото се може пове'Iе принципи за 

ефективна мисионерска 1\еЙност. 

2. В края на вашия разказ избройте принципите които 

приложили те и стиховете, в които сте намерили всеки 

принцип. 

Алма 18 

Обръщането във вярата 
на цар Ламоний 

Успешното мисионерско изживяване често зависи от 

представянето на евангелското посланието в самото 

начало. Как бихте почнали да преподавате Евангелито 

на един цар? Като четете Алма 18, потърсете още при

мери как по-ефективно да преподавате Евангелието на 

другите - едновременно какво да преподавате и как. 



Разбиране на Писанията 

Алма 18 

прониква (ст. 18)-Узнава 

Апма 18:З6-4З-Сипата на ученията на Еванrепието 
ОТКЪ1(е ще заПО'Iнете, ако имате възможност 1(а преПО1(ава

те Евангелието на някой, който дори не знае за Бог? 

Обърнете внимание, че Амон започнал, като отговорил на 

въпросите на цар Ламоний за природата на Бог (вж. Алма 

18:18-28), а след това го учил за Сътворението (вж. ст. 28-36), 

lIа1(ението, ВКЛЮ'Iително грешното пове1(ение на неговите 

пре1(ЦИ (вж. ст 36-38), и Е1(инението, или "плана на изкупле

нието" (ст. 39). Изборът на Амон на това какво 1(а преПО1(ава 

и в каква последователност бил вдъхновен и оказал огром

но влияние върху цар Ламоний (вж. ст. 42-43). 

Старейшина Ръсел М. Нелсън, 'шен на Кворума на 1(вана1(е

сетте апостоли, ни помага да разберем защо тези учения са 

толкова важни: "Тъй като е в центъра на плана, ние трябва 

да се опитаме да разберем значението на Единението. Но 

пре1(И 1(а го разберем, ние трябва 1(а разберем па1(ението 

на А1(ам. А пре1(И напълно 1(а оценим lIа1(ението, трябва 

първо 1(а разберем Сътворението. Тези три събития

Сътворението, Падението и Единението-са трите отличи

телни светлини в плана на Бог, и са взаимосвързани доктри

нално" (в доклад на конференцията, октомври 1993 Г., стр. 

45; или Ensign, ноември 1993 Г., стр. 33). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете две от следните дейности (А-В), докато изучава

те Алма 18. 

А Сравнете стиховете с пример от 
съвременноста 

1. Прочетете следната история, разказана от старейшина 

Робърт Е. Уелс, който бил 'шен на Се1(еМ1(есетте. lIo какво 

ПРИЛИ'Ia тя на изживяното от Амон в Алма 17-18? 

"Двама старейшини се срещнали и преподавали на един 

професор ... Умът му не бил отворен за тяхното послание, 

но мъжът трябвало да отиде до болницата за операция. 

Докато лекувал в болницата, 1(ВОРЪТ и гра1(ината му боле-

1(ували. Двамата мисионера ПО'Iувствали, 'Ie трябва 1(а 

използват техният 1(ен за ПО1(готовка, 1(а окосят тревата 

му, да подрежат плета и да оплевят цветята. 

Съпругата казала на съпруга си какво са направили. Той 

изпратил 1(а повикат старейшините в болницата и със 

сълзи на О'IИ казал: "Никога през целия ми живот на въз

растен никой никога не е положил усилия 1(а направи 

нещо за мен." 

Поведението му се променило. Той изслушал мисионер

ските бесе1(И. lIървона'Iално скеПТИ'IНО настроен, сега слу

шал съсре1(оточено и ВИ1(ИМО станал по-кротък и смирен. 

3а пръв път откакто бил 1(ете се помолил и ПОЛУ'IИЛ СВИ1(е

телство, и се кръстил" (в доклад на конференцията, октом

ври 1985 Г., стр. 36; или Ensign, ноември 1985 Г., стр. 28). 

2. Какъв ВИ1( служба можете 1(а извършите за вашето семей

ство, квартал и общност по това време във вашия живот? 

Б Ппан за преподаване на Еванrепието 

Амон пре1(ставил Евангелието на царя стъпка по стъпка. 

1. Направете схема в тетрадката си, подобна показаната тук 

и попълнете всяка стъпка с обобщение на преподаваното 

от Амон на царя на ламанитите в Алма 18:24-40. 

Обръщането във вярата на царя 

стихове 36-40 

2. Обяснете защо мислите, че Амон избрал да преподава 

тези учения в този ред (вж. раздела "Разбиране на 

Писанията" за Алма 18:36-43, ако имате нужда от помощ). 

в Принципи за сподепяне на 
Еванrепието 

Напишете три важни принципа, които сте научили от 

Алма 17-18 за СПО1(еляне на Евангелието, които могат 1(а 

БЪ1(ат използвани от всички 'шенове на Църквата, а не 

само от пълновременните мисионери. 

Алма 19 

Съпругата на цар Ламоний и 
други са обърнати във вярата 

Алма 19 говори за някои забележителин духовни изживя
вания. Те може да изглеждат дори по-забележителни, ако 
прочетете описанието в Алма 17:14-15 на типа хора, 
сред които работел Амон. Обърнете специално внима
ние какво желае да научим ние от тези изживявания 
Мормон, според записаното в края на Алма 19. 
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Разбиране на Писанията 

Алма 19 

вляла (ст. 6)-Изпълнила, � укоряваха (ст. 20-21,26)-

вдъхновила � Осъждаха, порицаваха 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiii:> 
Изпълнете дейности А и Б, докато изучавате Алма 19. 

А Процесът на 06ръщане 

Алма 19 учи много за процеса на обръщане във вярата. 

Отговорете на следните въпроси, за да си помогнете да 

откриете този процес: 

1. Кои са най-важните !\уми и фрази от Алма 19:6, 33, които 

описват обръщането във вярата на цар Ламоний и него

вите слуги? Защо мислите, че всяка дума или фраза, 

която сте избрали, е важна? 

2. Споре!\ Алма 19:16-17 как била обърната във вярата Авис? 

3. Според Алма 19:29-35 как били обърнати във вярата дру

гите ламанити? 

4. Защо мислите, 'Ie някои не били обърнати във вярата? 

Помислете кои думи, фрази или изживявания в Алма 19 са 

най-подобни на вашия процес на обръщане във вярата. 

Каква е поуката в разказа? 

В Алма 19:36 пророкът-историк Мормон обяснява какво 

иска от нас !\а наУ'IИМ от изживяванията на Амон. 

1. Със собствени думи обяснете каква според Мормон е 

поуката и избройте поне две събития от Алма 17-19, 

които илюстрират този принцип. 

2. С какво този принцип променя живота ви? 

Алма 20 

Амон се среща с бащата 
наЛамоний 

Не всички синове на Мосия имали подобен успех като 

мисионери като Амон. В Алма 20 ще прочетете как бра
тът на Амон, Аарон, и неговите спътници се оказват в 
затвора. Също така ще прочетете как Амон печели тях

ното освобождаване в бой с мечове с бащата на Ламоний! 

Това, което почва като много опасна ситуация, завършва 
с друга голя.ма мисионерска възможност. 

Разбиране на Писанията 

Алма 20 

лукавството (ст. 13)

Хитростта 

: ти трябва да се възпреlll 

� (ст. 18)-Необходимо е да 

: спреш 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете една от следните дейности (А-В), докато изуча

вате Алма 20. 

А Интервюирайте мисионер 

1. lIрегле!\айте Алма 20:1-5 и обяснете как Амон разбрал, 

че неговите братя били в затвора. 

2. Интервюирайте някой във вашия кол или мисионерски 

окръг, който е служил или сега служи като мисионер и 

го / я попитайте !\а спо!\ели с вас изживяване, когато са 

били напътствани от Духа. Направете обобщение на това 

изживяване в тетрадката си. 

Б Завършете изреченията 

Амон говорил смело на разгневения баща на цар Ламоний. 

По-долу са дадени фразите, обобщаващи какво казва той 

и как отвръща бащата на цар Ламоний. Запишете фра

зите в тетра!\ката си и ги завършете със собствени !\уми, 
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6. Понеже обичаш сина ми ... 

в Промяна в сърцето 

използвайки HaY'IeHo

то от Алма 20:17-27. 

Сле.J\ всяка завърше

на фраза посочете 

кой я казва. 

1. Не убивайте сина 

си. Но ако го напра

вите, по-добре е ... 

2. Ако вие умрете, 

тогава ... 

3. Аз знам, че ако аз 

убия сина си ... 

4. Пусни братята ми 

от затвора ... 

5. Ако поща.J\ИШ 

живота ми ... 

Използвайте цитати от Алма 20, за да отговорите на въпро

си 1 и 2. Отговорете на въпрос 3 със собствени .J\УМИ: 

1. Какви били чувствата на бащата на цар Ламоний към 

Амон, когато се срещнали за първи път? 

2. Защо променил мнението си? 

3. Какъв урок ни дава това за отношението ни към онези, 

които се противопоставят на истината? 

Алма 21 

Аарон и братята му учат 
ламанитите 

Алма 21-26 е летопис за мисионерската работа на 

Аарон, Мулокий и техните братя. Техният опит е 

много по-различен от този на Амон. Докато четете 

Алма 21, вижте с какво се различава и защо. Може да 

бъдете изненадани от това кой им причинил най-много 

неприятности. 

Разбиране на Писанията 
Алма 21 

мерзостите (ст. 3)-Грехове; ревностни в (ст. 23)-

мисли и .J\еЙствия, оби.J\НИ Ентусиазирани, силно 

за Бог желаещи 

синагогите, светилища 
(ст. 5-6, 11, 16, 20)-Църкви, 

места за поклонение 

Апма 21 :З-КОII 611ПII амаПIIКIIТlIте 11 народът на 
Амупон? 
Амаликитите били нефити-вероотстъпници. Това е първи

ят път, когато Книгата на Мормон ги споменава. Наро.J\ЪТ 

на Амул он били потомци на не'Iестивите свещеници на 

цар Ной, които изоставили техните семейства, избягали 

в пустошта, оженили се за ламанитски жени и станали 

част от ламанитското общество (вж. Мосия 23:31-35). 

Апма 21 :4-Редът на нехорОВЦlIте 
За информация по "реда на нехоровците" вижте раздела 

"Разбиране на Писанията" за Алма 1:12 (стр. 94). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете .J\еЙност А или Б, .J\oKaTo ИЗУ'Iавате Алма 21 . 

А Напишете пиiмо 

След като прочетете Ал а 21, напишете писмО в тетрадката 

си до семейството ви, все едно, че сте Аарон и накратко d1пи

шете вашето изживяване. 

Б Вашият пю6им стих 

IIрегле.J\аЙте Алма 21:9.lIре.J\положете, 'Ie желаете .J\а "раз

ясните lIисанията" на приятел относно Спасителя. Кой стих 

от Книгата на Мормон, който сте изучавали .J\ocera, ще спо

делите с тях? Защо? 

Алма 22 

Аарон учи царя на 
ламанитите 

Мисионерите са упълномощени да преподават 

Евангелието. Обаче това назначение донася много пред

извикателства. Един мисионер тряб

ва да попита: Какво преподавам? 

Бащата на Ламонuй 

Как мога да помогна на хората да 

чувстват Духа? Как да отговоря 

на въпросите им? Потърсете 

положителни примери за препо

даване на Евангелието, докато 

четете как Аарон учи бащата 

на цар Ламоний. Сравнете 

как и какво преподава той с 

изживяването на Амон в 

Алма 18:22-40. 



Разбиране на Писанията 

Алма 22 

плътско състояние 
(ст. 13)-Смъртно или 

телесно състояние 

да изкореня този нечестив 
дух от гърдите си (ст. 15)

Да премахна от моето сърце 

и душа 

падна ничком (ст. 17)

lIa!\Ha в благоговение 

Апма 22:12-14-3а да раз6ерем Единението, първо 
тря6ва да раз6ерем ученията за Сътворението и 
Падението на Адам 
Старейшина Брус Р. МакКонки, който бил 'шен на Кворума 

на !\вана!\есетте апостоли, пише: "Във ве'IНИЯ план на Отца 

били заложени Сътворението, lIа!\ението и Е!\инението, 

всички те преплетени заедно в едно единно цяло" (А New 

Witness for the Articles ofFaith 1985 г., стр. 82). 

lIрези!\ент Езра Тафт Бенсън ни помага !\а разберем повече 

за това: 

"Светиите от Книгата на Мормон знаели, че планът на изкуп

ление трябва да започне с разказ за Падението на Адам ... 

Също както човек не желае храната, !\окато наистина не 

огладнее, така той не желае спасението на Христос, докато 

не разбере защо му е необходим Христос. 

Никой не знае !\остаТЪ'IНО и правилно, защо му е нужен 

Христос, докато не разбере и не приеме учението за 

Падението и ефекта, който е имало върху цялото чове

чество. И никоя друга книга на света няма да обясни това 

важно У'Iение по-!\обре от Книгата на Мормон ... 

Приемаме ли и преподаваме ли онова, което ни казва откро

вението за Сътворението, Адам и падението на човека, и 

изкуплението от падението чрез Единението на Христос? .. 

Разбираме ли и ефективнили сме в преподаването и пропо

вядването на Единението? Какво е личното значение на стра

данието на Господ в Гетсиманската градина и на Голгота за 

всеки е!\ин от нас? 

Какво означава изкуплението от Падението за нас?" (в док

лад на конференцията, април 1987 Г., стр. 106-7; или Ensign, 

май 1987 Г., стр. 85). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiii':> 

Изпълнете !\ейности А и Б, !\окато ИЗУ'Iавате Алма 22. 

А Опредепете кпючовите думи 

1. Прегледайте Алма 22:5-11 и избройте пет ключови думи, 

които пре!\ставляват основните и!\еи в този пасаж. 

2. Огра!\ете !\умата, която мислите, че е най-важна и обясне

те защо сте я избрали. 

3. Защо мислите, 'Ie мисионерите запо'шат с препо!\аването 

на основните евангелски принципи? 

Б OTroBopeTe на въпроса 

1. Споре!\ Алма 22:12-14 кои три важни У'Iения Аарон пре

по!\ал на царя? (вж. раз!\ела "Разбиране на lIисанията" 

за Алма 22:12-14, ако имате нуж!\а от помощ). 

2. След като научил тези учения, царят задал два важни 

въпроса (вж. ст. 15). Запишете тези !\ва въпроса със соб

ствени !\уми. 

3. Използвайки Алма 22:15-18 за модел, напишете вашият 

отговор, ако ваш приятел ви зададе тези въпроси. 

Алма 23 

Анти-нефити-лехитите 

Познавате ли някой, който е бил обърнат във вярата в 

Господ и Неговото Евангелие чрез мисионерската работа? 

Как са се променили те, когато приели Евангелието? По 

какъв начин изучаването на Книгата на Мормон е повли

яла на вашия живот? Докато четете Алма 23, обърнете 

внимание как посланието на Евангелието променило 

хората, на които преподавал Амон. Потърсете завета, 

който те сключили и помислете как това би повлияло 

на тяхното бъдеще. 



Разбиране на Писанията 

Алма 23 

постановление (ст. 2)

Закон, запове!\ 

посвещаваха (ст. 4)

Поставяха със свещена цел 

� общение (ст. 18)-

: lIриятелски отношения и 
� общуване 

Апма 2З:17-Какво означава името анти-нефити
пехити? 
Името анти-нефити-лехити може !\а озна'Iава, че новопо

кръстените пожелали !\а станат като Нефи и Лехий, и може 

!\а са избрали ново име, отразяващо техните праве!\ни 

желания. Проучванията показват, че в някои езици има 

общ корен, отговарящ на думата анти, означаващо "в лице

то на" или "виждайки се", по подобие на оглеждането ви в 

огле!\ало. То може !\а има зна'Iение, по!\обно на !\умата ИМИ
тацил. Така погле!\нато, името анти-нефити-лехити може 

!\а се отнася !\о желанието !\а се напо!\оби препо!\аваното 

от предците на Нефи и Лехий (вж. Daniel Н. Ludlow, А 
Companion to Your Study 01 the Book 01 Mormon 1976 г., стр. 210). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiip. 
Изпълнете две от следните дейности (А-В), докато изучава

те Алма 23. 

А ИСТИНСКО 06ръщане във вярата 

Прочетете Алма 23:6-13 и отговорете на следните въпроси: 

1. Какво направили кръстените ламанити, което показва, 

'Ie са обърнати във вярата си към Госпо!\? 

2. Защо мислите, че тези ламанити "никога не отпаднаха" 

(стих 6)? 

3. Кои оръжия на бунта срещу Бог хората трябва !\а "поло

жат" !\нес? 

Б Преподаване на Еванrелието 

Изучете Алма 23:4-6 и отговорете на сле!\ните въпроси: 

1. Какво използвали Аарон 

и братята му като основен 

ИЗТО'IНИК за препо!\аване? 

2. Каква сила им помагала в 

тяхното преподаване? 

, 3. Кои фрази описват колко 

ефективно е било тяхното 

проповядване? 

4. Кои изживявания са укрепи

ли вашето сви!\етелство? 

в 06яснете КОИ И защо са 6или 

lIрегле!\айте Алма 23:6-13,16-18. Обяснете кои са били хора

та, които взели върху си името анти-нефити-лехити и защо 

били толкова верни в спазването на запове!\ите. 

Алма 24 

Спазването на завета 

Помислете за заветите, 

които сте сключили при 

кръщение и колко важни 

са те. Готови ли сте да 

пожертвате живота си, 

вместо да нарушите заве

тите? Анти-нефити

лехитите ценели техни

те завети повече от живо

та си. Като четете за 

тяхното обещание, помис

лете за куража, нужен да 

спазвате вашите завети в 

света днес. 

Разбиране на Писанията 

Алма 24 

петно (ст. 11-13, 15)-Символично, вина или грехове 

Изучаване на Писанията II:iiiiiiiiiiiiiiiil> 
Изпълнете !\ейности А и Б, !\окато ИЗУ'Iавате Алма 24. 

А Правилно или rрешно? 

Запишете следните твърдения в 

тетрадката си. Използвайки Алма 

24:11-19, посочете кои твър!\ения 

са правилни, като напишете пра
вилно в края на изре'Iението. 

Пренапишете грешните твърде

ния, за да ги направите правилни. 

1. Хората 'Iувствали, 'Ie те са най

изгубените от цялото човечество, 

поради убийствата, които са вър

шили преди обръщането си във 

вярата (вж. ст. 11). 

2. Анти-нефити-лехитите били 

сигурни, че ще бъдат опростени, ако отново се впуснели 

в битка (вж. ст. 12-13). 

3. Хората се разоръжили, понеже се страхували !\а оти!\ат на 

война и !\а бъ!\ат убити (вж. ст. 16). 
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4. Вместо !\а убиват и кра!\ат, тези обърнати във вярата 

решили !\а бъ!\ат хранени от нефитите и те !\а се грижат 

за тях (вж. ст. 18). 

5. Тяхното обръщане във вярата било толкова силно, че те 

били готови да умрат вместо да грешат (вж. ст. 19). 

Б Направете историческа маркировка 

Прочетете Алма 24:17-26. Представете си, че е била поставе

на ИСТОРИ'Iеска маркировка на мястото, къ!\ето са се СЛУ'IИ

ли тези събития. Направете скица как искате !\а изглеж!\а 

маркировката и какво мислите, 'Ie трябва !\а бъ!\е написано 

върху нея. 

Алма 25 

Изпълнение на пророчество 

Господ праща пророците си да служат като Негови 

пратеници и да разгласят Неговата воля. Понякога 

те предсказват бъдещи събития. Алма 25 ни показва в 

удивителни детайли изпълнението на някои от проро

чествата на убития пророк Авинадий. Докато четете, 

размишлявайте върху посланието на пророка днес и 

защо настъпва по-голямо щастие, когато следваме него

вия съвет. 

Разбиране на Писанията 

Алма 25 

външни действия (ст. 15)-Обре!\и, свързани със закона на 

Моисей 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете !\ейност Б и сле!\ това !\ейност А или В, !\окато 

изучавате Алма 25. 

А Проверете 6епеж:ката под пиния 

Бележката по!\ линия за Алма 25:2 !\ава разяснение защо 

хората в земята Амония били унищожени. lIрочетете стихо

вете изброени в бележката по!\ линия и напишете обобще

ние за случилото се в Амония и защо се е случило. 

Б Как 6ипо изпъпнено пророчеството? 

1. Авинадий пророкувал против обвинителите си и техните 

потомци, докато бил изгарян до смърт. Прочетете послед

ните думи на Авинадий в Мосия 17:14-19 и направете крат

ко обобщение на всеки елемент от неговото пророчество в 

е!\ин списък. 

2. Изсле!\вайте Алма 

25:4-12, за !\а опре!\ели

те кои събития изпъл

нявали казаното от 

Авинадий. Поставете 

номера на стиха до 

ПОРО'Iеството във 

вашия списък. 

3. Обсъдете с вашите 

родители, учители или 

някой друг възрастен 

член на Църквата някои 

от ПРОРО'Iеските слова 

на пророците от после!\

ните дни, които са били изпълнени. Запишете какво сте 

научили. 

в Открийте кпючовите идеи 

Много от ламанитите се присъединили към хората на анти

нефи-лехитите и приели закона на Моисей. Намерете фра

зите в Алма 25:15-16, които обясняват защо законът на 

Моисей бил важна 'ЫСТ от Евангелието по това време, а сле!\ 

това обобщете в е!\но изре'Iение, защо мислите, 'Ie законът 

бил в помощ на нефитите. 

Алма 26 

"С Неговата сила аз мога 
да правя всичко" 

Пълновременните 

мисионери често се 

завръщат у дома с 

голям ентусиазъм. 

Когато верните миси

онери се завърнат, как 

обикновено говорят за 

своите мисионерски 

изживявания, за хора

та, на които са препо

давали, и за Господ? 

Докато четете Алма 

26, представете си, 

че сте присъствали, 

когато Амон говорил за мисията си. Хвалел ли се е 

или е бил смирен? На кого отдал славата за успеха си? 

Какво можете да научите за благодарността от него

вия пример? 



Разбиране на Писанията 

Алма 26 

стадото Божие (ст. 4)

Църквата 

сноповете ... събрани в жит
ницата (ст. 5)-Отнася се за 

обърнатите във вярата, 

доведени в Църквата 

понесохме всякакви лише
ния (ст. 28)-Тръгнали без 

необхо)\имото 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiiii:> 
Изпълнете две от следните дейности (А-В), докато изучава

те Алма 26. 

А D,овършете та6лицата 

Амон използвал описателни думи, за да илюстрира идеите 

си в Алма 26:3-7. Препишете и довършете следната таблица: 

Алма 26 Словата на Амон Значение 

стих 3 "най-мрачната Най-rрешното 
бездна" състояние 

стих 3 "оръдия в 
ръцете Божии" 

стих 5 "нивата беше 
узряла" 

стих 5 Работили в споделяне 
на Еванrелието и 
пожънали успех 

стих 5 Обърнати във вярата 
доведени в Църквата 

стих 6 Останали твърди във 
вярата по време на 
изкушение 

стих 7 JJr осподарят на 
жътвата" 

Б OTroBopeTe със свои думи 

Прегледайте Алма 26:10 и разберете какво си мислел Аарон, 

че прави Амон. 

1. Прочетете Алма 26:11-16 и обобщете какво мислите, че в 

действителност казал и направил Амон. 

2. Запишете примери от собствения си живот, когато сте 

получили помощ от Госпо)\. 

Напишете писмо 

1. lIрочетете Учение и Завети 18:13-16 и избройте обещани

ята, които направил Госпо)\ на онези, които спо)\елят 

Евангелието. Намерете описанията в Алма 26:1-4,13-14, 

35, които са подобни на тези обещания и до всяко обеща

ние, което изброите, напишете номера на стиха където се 

появява. 

2. Напишете писмо )\0 мисионер, който познавате или гово

рете със завърнал се мисионер и цитирайте стиховете от 

Алма 26 които най-много са ви харесали. Помолете го / я 

да ви изпрати кратко описание на най-голямата радост, 

която е изпитал(а), когато е служил(а) на Господ. 

Алма 27 

НОВ ДОМ за 

анти-нефити-лехитите 

Фактът, че много ламанити са обърнати в Господа и 
жертват живота си, но не вдигат отново мечове, показва 
тяхната невероятна преданост към Него. Като четете 
Алма 24, отбележете, че действията на тези отдадени и 
покаяли се ла.манити помагат да се осъществи обръщане
то на още повече ламанити. Не всеки обаче е трогнат от 
действията им. Други ламанити (и несъгласни нефити) 

продължават да се опитват да унищожат анти-нефити

лехитите. В Алма 27 ще научите какво казва Господ за 
това. Като четете, мислете за решението, което взели 
нефитите. Как бихте гласували вие? Защо? По какви 
начини техният пример е приложим днес? 

Разбиране на Писанията 

Алма 27 

изпитаме (ст. 15)-Да опре- � ревностни (ст. 27,30)-

)\елим 'IYBcTBaTa им : Нетърпелива готовност, 

отличавани (ст. 26-27)- : от)\а)\еност 

Познати, различавани 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiii=> 
Изпълнете две от следните дейности (А - В), докато изучава

те Алма 27. 

А Какъв 6ил планът? 

Сле)\ната таблица ще помогне )\а просле)\ите проблема 

пред Алма и планът, който той решил да осъществи. 

Препишете я в тетрадката си и после използвайте инфор

мацията в Алма 27:1-12, за да я попълните. 
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Безопасността на анти-нефити-nехитите 

Проблемът � 
(ВЖ. Алма 27:1-4) "' 

Планът 
(ВЖ. ст. 5) 

Предимства 
1. 

Как било взето 
решението 

(ВЖ. ст. 10-12) 

2. 

Недостатъци 
1. 
2. 
(ВЖ. ст. 6-9) 

Какво станало 
всъщност 

(ВЖ. ст. 14-15,20-26) 

Б Какви са изискванията? 

1. Според Алма 27:18 кой изпитва най-голяма радост и 

щастие? 

2. Кой никога няма )щ узнае i\али ученията от Алма 27:18 

са верни или не? Кой със сигурност няма да узнае? 

3. Като ползвате помощ от ващите lIисания, открийте i\Be 

i\РУГИ изисквания за изпитване на голяма pai\OCT и щастие? 

в Открийте думи и фрази 

1. Изреi\ете i\умите и фразите от Алма 27:27-30, характеризи

ращи анти-нефити-лехитите, които били народът на Амон. 

2. С кои ОТ тях бихте желали специално i\a БЪi\ете запомне

ни? Защо? 

Алма 28 
Нефитите защитават 

народа на Амон 

Позволението народът на Амон да живее в земята на 
нефитите изглеждало правилно и уместно. Но какво 
става, ако цената за такова решение включва загуба на 
баща или брат в битка за тяхна защита? Алма 28 ни 

показва колко нефитите са решени да помогнат на 
нуждаещите се и да вършат онова, което знаели, че 

Господ иска от тях. Обърнете специално внимание на 
последните стихове в главата, където Мормон ни напом
ня, че много от страданията и мъката, за които четем 
в Алма 28, не е трябвало да се случат. Той определя 

истинската причина за това и други пнеравенствап - С 
други думи защо се случват някои събития, които не са 
честни или справедливи. Напомня ни също какво може 
да предотврати такива събития. 

Разбиране на Писанията 
Алма 28 

предадени (ст. 11)

Обре'Iени, опреi\елени i\a 

бъдат сполетени от 

� злочестина (ст. l1)-Мъка, 

: нещастие 

� крои да впримчи (ст. 13)

� lIланира i\a улови в капан 

Изучаване на Писанията Iliiiiii�=> 
Докато изучавате Алма 28, изпълнете дейност А. 

А Изпо>Кете поуката 

в Алма 28:13 Мормон пище първото от двете пи така ние 

виждаме" заявления. После пояснява урок, който може да 

БЪi\е научен от описаните събития. Обобщете този урок със 

свои i\УМИ И обяснете как той се отнася към събитията, спо

менати в главата. В Алма 28:14 са i\аi\ени i\Be i\опълнителни 

пи така ние виждаме" заявления. Може да си ги отбележите 

в Писанията ви. 

Алма 29 
/1 О, да бях ангел" 

Отслужването на почетна мисия осигурява много ценни 
изживявания и възможности за духовен растеж. То носи 
чувство, nълнещо сърцето с радост. Като четете Алма 
29, се опитайте да усетите радостта на Алма, която 
той изпитва при мисълта за благословиите, дошли 
върху нега и другите от участието му в Господното дело. 
Мисионерите днес чувстват такава радост, когато благо
славят другите със службата си. Отбележете също 
ефекта на радостта на Алма над желанията му. 

Разбиране на Писанията 
Алма 29 

терзая (ст. 4)-Мъча, чувст- смята уместно (ст. 8)-

вам ИЗМЪ'Iен Чувства, че е ПОi\ХОi\ЯЩО 

угризение на съвестта 
(ст. 5)-Съжаление, чувства 

на вина 



Изучаване на Писанията 
Изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ейности (А - В), ,J(oKaTo изучава

те Алма 29. 

А Дайте съвет 

Като използвате наученото в Алма 29, напишете писмо за 

съвет, който може ,J(a БЪ,J(е ,J(a,J(eH на мла,J( мъж на път към 

мисионерското поле. Включете поне ,J(Be И,J(еи от Алма 29 

за начина на мислене на големия мисионер. 

Б От6еле�ете една Ba�Ha дума 

Думата спомням се явява в Алма 29: 10-13 няколко пъти. 

Ако желаете, може да я подчертавате всеки път. 

1. Какво помнел Алма? 3ашо помнел тези неща? 

2. Какво помните вие, когато желаете да увеличите своето 

чувство за духовност? 

в Определете думата 

Как според Алма 29:13-17 би дефинирал Алма успеха да бъде 

е,J(ИН от ГОСПО,J(ните служители - например мисионер? (Вж. 

Алма 8:15 за казаното на Алма от ангела по-рано в живота 

му, което би му ,J(ало основание за pa,J(ocT ,J(ОРИ при усилия, 

изглеЖ,J(ащи неуспешни.) 

Алма 30 

Корихор,антихристът 

Президент Езра Тафт 
Бенсън ни напомня, че 
"Книгата на Мормон 
разобличава враговете 
на Христа ... Тя 
укрепва смирените 
Христови последова
тели срещу злите 
планове, стратегии 
и учения на дявола 
в наши дни. 

Отстъпниците в 
Книгата на Мормон са 
подобни на отстъпниците, 
които имаме днес. Бог с без
крайното си предварително 
знание така е оформил 
Книгата на Мормон, че да 
можем да виждаме грешката и 
да знаем как да се борим срещу фалшиви образователни, 
политически, религиозни и философски идеи на своето 

време" ("The Book о! Моутоn Is the W ord о! God, " Ensign, 
януари 1988 г., стр. З). 

Изглежда Алма зо е една от главите, за които говори пре
зидент Бенсън. В нея ще прочетете за един антихрист, 
чиито аргументи са многа подобни на ученията и вярва
нията на някои хора днес. Като четете, търсете грешки 
в логиката, използвана от нега, за да направи нечестиви и 
лъжливи учения, които да изглеждат нещо приемливо 
за всеки интелигентен човек. Тази глава може да бъде 
изключително ценна да ни помогне да открием и отхвър
лим лъжливите учения днес. 

Разбиране на Писанията 

Алма ЗО 

противно на (ст. 7)

Срещу, в противоречие на 

преуспява (ст. 17)-Успява, 

оцелява 

надигат глави (ст. 18,23)

Не се чувстват виновни, гор

,J(еят се 

угаждате (ст. 27,31-32)

Получавате повече от нуж

ното, живеете в изключите

лен лукс 

хулеше (ст. 29,31)

Обиждаше, критикуваше 

богохулства (ст. З0)-Говори 

неуважително за свещени 

неща 

надигна глас (ст. 31)

Говори по-високо и силно 

Алма ЗО:12-50-Критикуване на Църквата и търсене 
на знамения 
Пророкът Джозеф Смит учи: "Онзи, който се изправя да 

критикува другите, като търси недостатъци в Църквата, 

казвайки, че те са извън пътя, ,J(oKaTo той сам е праве,J(ен -

тогава знайте със сигурност, 'Ie този 'IOвек е поел право към 

веРООТСТЪПНИ'Iеството; и ако не се покае, ще стане отстъп

ник, така както Бог е жив. Това правило е толкова вярно, 

колкото и казаното от Исус, че който търси знамения, е 

прелюбодеец; и този принцип е вечен, непоклатим и 

твърдкато небесните стълбове; защото винаги щом видите 

'IoBeK, търсещ знамения, можете ,J(a заКЛЮ'Iите, че той е 

прелюБО,J(еец" (Teachings о! tl1e Propl1ct Josepl1 Smith, стр. 156-57). 

Истинността на това после,J(НО ТВЪР,J(ение може ,J(a се ВИ,J(И в 

Алма 30:18, 53. 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiii� 
Докато изучавате Алма 30, изпълнете дейност А или Б и 

после В или Г. 

А 06яснете последиците 

Старейшина Бой,J( К. lIакър, 'шен на Кворума на ,J(BaHa,J(e

сет те апостоли, учи: "Когато е разбрано, вярното учение 

променя отношението и поведението" (в доклад на конфе

ренцията, октомври 1986 г., стр. 20; или Ensign, ноември 1986 

г., стр. 17). Може ,J(а се каже и че вярването в лъжливи У'Iения 

ще промени отношението и пове,J(ението на 'IOвек. Можем 

,J(a ви,J(им това в разказа за Корихор. 

1. Направете таблица с 4 колони като тази по-долу. В първата 

колона избройте поне пет У'Iения или напътствия, обявени 
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от Корихор за истина в Алма 30:13-18. Във втората колона 

напишете каква после!\ица би имала това У'Iение за отно

шението и пове!\ението на човек. В третата колона напи

шете вярното учение. После в последната колона опишете 

какъв ефект би имало вярното учение за отношението и 

поведението на човек. 

ПослеДIIЦII от вярно 11 ЛЪЖЛIIВО учеНllе 

Лъжливо Последици за Вярно 
Последици за 

учение на отношение и отношение 
Корихор поведение учение и поведение 

2. Споре!\ Алма 30:17-18 как Корихор влияел или се на!\явал 

!\а влияе върху отношението и пове!\ението на хората? 

Б Разкрийте про6лемите в лоrиката 

Когато хората спорят, 'IecTo опитват !\а използват логика, за 

да покажат колко основателна е позицията им. Логичният 

довод обаче започва с някои идеи, които лицето смята или 

допуска за верни. Корихор не прави изключение. В Алма 

30:12-18 той прави две "логични" заключения. Те могат да 

бъ!\ат разпознати като резултата на логиката и !\ово!\а му, 

когато казва "защото", или с !\руги !\уми "ЛОГИ'IНО сле!\ва 

!\а заКЛЮ'IИМ това." 

1. Опре!\елете заКЛЮ'Iението на Корихор в ст. 15. lIосле 

установете какво той !\опуска за вярно в резултат на 

това заКЛЮ'Iение. 

2. Установете заключение на Корихор в ст. 17. После уста

новете какво той допуска за вярно в резултат на това 

заключение. 

3. Какъв е проблемът с допускането на Корихор кое е вярно? 

4. Корихор пита вярващите откъде са сигурни, че това, в 

което вярват, е истина. Можем !\а попитаме същото и 

Корихор. Отбележете какво го пита Алма в ст. 40. Какви 

!\оказателства !\ава после Алма в ст. 41 и 44, 'Ie онова, в 

което вярва той, Алма, е истина? 

в Как е казано това днес? 

Избройте пет твър!\ения, направени от Корихор в Алма 

30:12-18, 23-28, които хората още използват като аргумен

ти срещу истинското Евангелие на Исус Христос днес. До 

всяко твърдение на Корихор напишете как хората го 

използват !\нес 

Г Подкрепете това заключение 

В Алма 30:60 Мормон обяснява какво е искал !\а научим от 

примера с Корихор. Използвайте наученото в Алма 30, за !\а 

направите списък какво би подкрепило истината на казано

то от Мормон. 

Алма 31 
Мисия сред зорамитите 

в края на Алма 30 четем, че Корихор умрял, докато 

nросел сред един народ, наричан зорамити. В Алма 31 
четем за Алма и други, които отишли да проповядват 

Евангелието сред тях. Макар зорамитите да били стъп

кали с крака до смърт Корихор, много от идеите му се 

проявили в религията им. Потърсете ги, докато четете 

тази глава. В Алма 31 ще прочетете и две противопо

ложни молитви. Докато га правите, обмислете какво 

разкриват те за хората, които ги отправят. 

Разбиране на Писанията 
Алма 31 

отцепни ци (ст. 8)- � немощите си (ст. 30)-
Бунтовници, отстъпници : Слабостите си 

Алма 31 :3-30рамитите 
В Книгата на Мормон има !\ве 

групи хора, наречени зорамити. 

Първите били потомците на 

30рам, слугата на Лаван, който 

напуснал Ерусалим с Нефи. 

Вторите били последователите 

на е!\ин нефитски отстъпник на 

име 30рам, който повел хората 

си на бунт срещу нефитите и 

пътищата Госпо!\ни. 

Алма 31 :5-Силата на словото 
Интересно за отбелязване е, че Алма се опитал да реши 

един политически проблем с духовно средство. Нефитите се 

безпокоели, 'Ie зорамитите можели !\а по!\тикнат ламанити

те на война срещу нефитите. Алма чувствал, че най-доброто 

средство да предотврати това било да проповядва Божието 

слово на зорамитите, тъй че те !\а получат промяна в сърце

то. Алма избрал !\а работи на!\ причината на проблема, не 

над симптомите. 

В една реч, озаглавена "Силата на словото", президент Езра 

Тафт Бенсън съветва ръководителите на свещеничеството 

!\а работят на!\ корените на проблемите в Църквата: "Често 



полагаме големи усилия !\а повишим нивото на активност 

в коловете си. Работим усър!\но !\а повишим процента на 

присъстващите на събрание за причастието. Трудим се 

!\а постигнем по-висок процент мла!\и мъже на мисия. 

Стремим се !\а увеличим броя на СКЛЮ'IИлите брак в храма. 

Всичко това са достойни за похвала усилия и са важни за 

растежа на царството. Но когато отделните членове и 

семействата ре!\овно и после!\ователно се потапят в 

Писанията, останалите области на дейност ще се появят 

автоматично. Свидетелствата ще се усилият. Обвързването 

ще се усили. Семействата ще бъ!\ат укрепени. Ли'шото 

откровение ще се лее" (Ensign, май 1986 г., стр. 81). 

Изучаване на Писанията II __ iiiiiiiiii8> 

Изпълнете две от следните дейности (А - В), докато изучава

те Алма 31. 

А Напишете пример 

В Алма 31:5 четете, 'Ie Алма вярва, че Божието слово има 

сила да вдъхнови хората да правят онова, което мечът или 

друго средство на принуда не могли. Дайте пример от соб

ствения си живот как Писанията или ученията на ръководи

тели на Църквата са ви мотивирали !\а постъпите по на'IИН, 

по който не е могло !\а ви накара !\а постъпите или вярвате 

нищо !\руго. 

Б Направете връзка 

Напишете фразите от Алма 31:8-20, показващи как нечести

вите учения и обичаи на зорамитите били подобни на онова, 

което учел Корихор. След всяка фраза напишете номера на 

стиха от Алма 30, в който Корихор учи същото. 

в Сравнете 

Сравнете отношението и молитвата на зорамитите в Алма 

31:13-18,23 с отношението и молитвата на Алма в Алма 

31:24-38. ВКЛЮ'Iете в сравнението си поне !\ва важни на'Iина, 

по които те се различават. Заключете писмено какво според 

вас следва да научат днешните читатели, което да им 

помогне с принципа на молитвата. 

Алма 32 

Един опит СЪС словото 

в Алма 31 четете за мисионерската дейност сред зора

митите. Ако бяхте Алма, какво бихте искали да им 

проповядвате? Как бихте го проповядвали? 

Алма 32 е любим на мисионерите, защото помага да 

обяснят на хората, че те проповядват как трябва да 

ситем до знание за истинността на евангелските прин

ципи. Той обаче не е само за проучватели на Църквата. 

Всички ние, независимо от равнището ни на духовност, 

може да прилагаме принципите, проповядвани от Алма в 

тази глава. 

Разбиране на Писанията 

Алма 32 

шлак (ст. 3)-Безполезен, без стойност 

• 

Алма 32:21-22-Каква е разликата между вярване, 
вяра и знание? 
Вярването може да е пасивно, просто приемане, че нещо е 

вярно, докато вярата е активна. Вярата изисква вярване и 

упование. Тя ни дава доверие и убеденост и ни подтиква 

към !\еЙствие. Не можем !\а имаме вяра без вярване, но 

може !\а сме убе!\ени и !\а нямаме вяра. Не е !\остатъ'шо 

обаче просто !\а вярваме в Исус Христос. За !\а благослови 

Евангелието живота ни, трябва !\а имаме вяра, която ни 

мотивира да Го следваме. Знанието, подобно на вярването, 

се нуждае от действие, за да ни е полезно. Простото знание, 

че нещо може да ни помогне или навреди, не ни ползва, 

ако не !\ействаме споре!\ това знание. Има специално зна

ние, което и!\ва, когато проявяваме вяра и се стремим !\а 

живеем споре!\ Евангелието. Когато постъпваме споре!\ 

убежденията си с вяра, Духът докосва сърцето и ума ни. 

Получаваме духовно свидетелство от Светия Дух, което ни 

позволяда да кажем "ние знаем", че Христос е нашият 

Спасител и 'Ie Църквата и истинна. (Вж. Джеймз Е. Талми!\ж, 

Articles ofFaith, 1924 г., стр. 96-100.) 

Изучаване на Писанията II=�=:> 

Изпълнете !\ве от сле!\ните !\ейности (А - В), !\окато изучава

те Алма 32. 

Стихове за овладяване-Алма 32:21 

1. Напишете е!\ин пример, който илюстрира как по!\чине

нието на Божиите запове!\и показва вярата на човек. 

Изтъкнете в него на'Iините 'IOвек !\а няма "съвършено 

знание", но да се "надява на неща, които не се виждат, 

но са истинни." 

2. lIре!\положете, 'Ie разговаряте за вярата с приятел. Давате 

опре!\елението на Алма за вяра от Алма 32:21. Тогава при-
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ятелят ви пита, "Но откъ!\е знаете, че нещо неви!\имо е 

вярно?" Как бихте отговорили? Дайте типичен пример 

за нещо, което знаете че е истина, но не се виж!\а. 

Б Напишете указания 

Напищете поре!\ица указания за "експеримента", описан 

от Алма в 32:27-43. Уверете се, че включвате предупрежде

нията какво би попречило на човек да има добър резултат. 

в Открийте и 06яснете някоя повтаря
ща се идея 

Открийте три думи, които се срещат във всеки стих на 

Алма 32:41-43. Обяснете каква споре!\ вас е важността на 

всяко от тези три свойства или Ka'IecTBa в процеса на !\ухов

но израстване и разбиране. Може !\а си отбележите тези 

думи в Писанията ви. 

Алма 33 

Словата, които те 
следвало да посадят 

в Алма 32 Алма учи зора.митите за процеса на израст
ване в духовната вяра и знание. Той ги насърчава да заса

дят евангелските истини в сърцата си чрез Божието 
слово и обяснява как малкото семе на Божието слово 
може да израстне в могъщо дърво на светлина, радост и 
вечен живот. В Алма 33 четем за специалните евангел

ски истини, които той иска да "посадят" в сърцата си 
по онова време. Отбележете как ученията на Алма отго
варят недвусмислено на въпросите и проблемите, които 
той вижда сред зорамитите в Алма 31-32. 

Разбиране на Писанията 

Апма ЗЗ:З-17-Зенос 11 3енок 

Вж. раз!\ела "Разбиране на lIисанията" за 1 Нефи 19:10 

(стр. 29). 

Апма ЗЗ:18-22-3ащо МОllсей IIЗДllrнап една ЗМIIЯ 

на жезъпа? 

Старейщина Брус Р. МакКонки, който бил 'шен на Кворума 

на !\ванайсетте апостоли, У'IИ: "Когато в пустинята Госпо!\ 

изпратил "горящи змии" сред тях и много люде на Израил 

били ухапани и умрели, Моисей направил една змия от мед 

и я сложил на жезъла си. Всички ухапани от отровните пъл

зящи твари, които погле!\нали с вяра змията, оживели; !\ру

гите умрели. Защо? Защото на Моисей било заповя!\ано !\а 

стори това от Бог, и това било обря!\ в Израил - е!\ин обря!\, 

изпълняван по по!\обие на това, че обещаният Месия щял 

!\а бъ!\е качен на кръста и всеки, който би погле!\нал към 

Него с вяра, щял да живее; останалите щели да умрат" 

(The Mortal Messiah: Froт Bethleheт to Calvary, 4 тома, 1979-81 

г.,1:476-77). 

Изучаване на Писанията 11��iiiit> 
Докато изучавате 1 Алма 33, изпълнете дейност А или Б. 

А rосподните решения 

1. В Алма 31:8-23 и 32:2-5 четем за проблемите на зорамити

те и за начините, по които много от тях се отклонили от 

правия път. Определете поне два от проблемите им и 

фалшивите У'Iения и после обобщете какво от проповя!\

ваното от Алма в Алма 33 !\ава отговори или решения на 

ВСИ'IКО от изброеното от вас. 

2. Защо за Алма е важно да учи зорамитите за опитите с 

Божието слово (в Алма 32), преди да ги съветва за начини

те, по които те могат !\а решат проблемите си (в Алма 33)? 

Б Змия на върпината 

1. Прочетете Числа 21:4-9 и Алма 33:18-22 и обяснете как 

ме!\ната змия на върлината била пример (символ) на 

Исус Христос (вж. раз!\ела "Разбиране на lIисанията" за 

Алма 33:18-22 за помощ, ако е нужно). 

2. Как да гледаме или да се обърнем към Христос може да 

помогне в живота ви? 

Алма 34 

Вечният план на изкупление 

Някога загубвали ли сте се? В Алма 34 Амулик свидетел

ства, че ако не било Единението на Спасителя, целият 
човешки род би загинал от два вида смърт и би бил 
погубен завинаги. Такива са сериозните последици от 
Падението на Адам за цялото човечество. Като четете, 
размишлявайте над начините, по които Единението 

на Исус Христос ни помага да преодолеем тези два вида 
смърт. Помнете, че за да получим всички благословии от 
Божествения план на изкупление, трябва да участваме, 
като вършим онова, което Небесният Отец иска от нас. 
Търсете онова, което стрябва да правите, за да изпълни
те плана Му. 



Разбиране на Писанията 
Алма 34 

шлак (ст. 29)-Отпа!\ък, 

нещо без стойност 

1 поданици на (ст. 35)-

1 Контролирани от 

Апма 34:9-14-"Една вепика и поспедна жертва" 

Амулик У'IИ, 'Ie само "е!\на велика и после!\на жертва" би 

имала силата !\а изкупи Божиите !\еца от lIа!\ението на 

Адам, донесло грях и смърт на света (вж. Алма 34:10-12). 

Старейшина Ръсел М. Нелсън учи: "Исус бил единственият, 

Който можел да предложи такова безконечно Единение, 

би!\ейки ро!\ен от смъртна майка и безсмъртен Отец. 

Благо!\арение на този е!\инствен по ро!\а си произхо!\ Исус 

е безпре!\елно Същество" (в !\окла!\ на конференцията, 

октомври 1996 г., стр. 46; или Ensign, ноември 1996 г., стр. 35). 

Апма 34:32-34-3ащо е важно да се покаем и под

rотвим в този живот? 

Старейшина Брус Р. МакКонки у'ш: "Този живот е времето, 

!\а!\ено на 'IOвеците !\а се покаят и по!\готвят !\а срещнат 

Господ. Тези, които имат възможността да приемат истина

та в този живот, са длъжни да се възползват; иначе пълното 

спасение ще им бъде отказано. Надеждите за спасение чрез 

така Hape'IeHoTo покаяние на смъртно легло са напразни" 

(Mormon Doctrine, стр. 631). 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiiiiii:> 
Докато ИЗУ'Iавате Алма 34, изпълнете !\ве от сле!\ните !\ей

ности (А - Г). 

А Какво съставпява едно свидетепство? 

Алма 34:8-16 разказва 'ШСТ от сви!\етелството на Амулик. 

1. Прегледайте всяка от следните части от Алма 34 и запише

те в тетрадката си какво мислите че означават: стихове 8-9; 

10-12; 13-14 и 15-16. 

2. Обяснете какво С'Iитате, 'Ie било основа на сви!\етелството 

на Амулик? 

3. Коя част от свидетелството на Амулик е част и от вашето 

сви!\етелство? 

Б Напишете писмо 

IIриятелка ви казва, 'Ie не се моли повече, защото няма 

уе!\инено място !\а се моли и не знае за какво !\а се моли. 

ИЗУ'Iете Алма 34:17-27 и й напишете писмо въз основа на 

съвета на Амулик, даващо пет съвета къде и кога би могла 

да се моли и за какво. 

Стихове за овпад яване
Апма 34:32-34 

Загрижени сте за приятел, който не спазва заповедите. 

Бележките му са изре!\ени по-!\олу. Запишете ги в тетра!\

ката си. lIосле напишете отговор за всяка от тях. Включете 

в отговора си !\уми и фрази от Алма 34:32-34. 

1. "Ще се покая пре!\и моята мисия, но !\отогава искам !\а 

се позабавлявам." 

2. "Добре, ако умра, винаги мога да се покая в света на 

духовете. Не е ли той за това?" 

Г Напишете викторина 

За всеки стих в Алма 34:37-41 напишете въпрос, на който 

може да бъде отговорено с този стих. След всеки въпрос 

включете своя отговор. 

Алма 35 

Обърнатитезорамити 
бягат в Иерсон 

Животът според Евангелието понякога изисква трудни 
промени в живота ни. Може да се наложи да сменим 
работата си, да подберем нови приятели и дори да се пре
местим. Като четете Алма 35, забележете трудните 
промени, настъпили в живота на зорамитите, повярва
ли в думите на Алма и Амулик, и как Господ осигурил 
начин те да намерят радост в Евангелието. Мислете 
как това би дало надежда за предизвикателствата, пред 
които сте изправени вие. 

Разбиране на Писанията 
Алма 35 

избълва (ст. 9)-Изговори, 

изказа (невъздържано) 

вкоравяват (ст. 15)-Стават 

невъзприемчиви към пра

ведността 
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Изучаване на Писанията 11��iil> 
Изпълнете е!\на от сле!\ните !\ейности (А - В), !\окато ИЗУ'Ia

вате Алма 35. 

А Разкрийте тайния план 

lIpe!\CTaBeTe си, че сте шпионин, вне!\рен в зорамитското 

ръково!\ство. Сле!\ като ПРО'Iетете Алма 35:1-6, напишете 

бележка, описваща нечестивия план на зорамитите и как той 

ще се отрази на живеещите според евангелските принципи. 

Б Напишете новинарски репортаж: 

Прочетете Алма 35:7-12 и напишете репортаж за онази 

криза в Иерсон. Включете следното: 

1. Заглавие. 

2. Пример за заплахите, които мислите, че са "били избълва

ни" от зорамитите. 

3. Обобщение на отговора на амонитите и как то би могло 

да подобри малко положението там, където живеете. 

в Опишете чувствата 

1. Обмислете Алма 35:14-16 и опишете 'IYBcTBaTa на Алма 

по случая и какво направил той за него. 

2. Как това е подобно на проповядваното от пророците на 

после!\ните !\ни !\а по!\готвим семействата си за пре!\ска

заните в бъ!\еще тру!\ни времена. 

Алма 36 

Алма учи Еламан за 
своето обръщане 

Как един любящ баща nодготвя децата си да устоят на 

изкушенията на Сатана? Как може да ги вдъхнови да 

желаят благословиите на Евангелието повече от преход

ното привличане на света? Алма 36-42 е разказ за съвета 

на пророк Алма към синовете му. Изучете с молитва 

тези глави, за да разберете какво Алма искал да знаят и 

вършат децата му. Истините, които таи учи, са обеща

ния за земни и вечни благословии за нас, надхвърлящи 

всичко, което би могъл да предложи Сатана. 

Разбиране на Писанията 
Алма 36 

раздиран, раздираше (ст. 

12,14,16-17)-Разкъсван, 

изтезаван(прен.) 

: изтерзан (ст. 12,17,19)-

� Измъ'шан, мъчен, в !\ълбока 

� скръб 

Алма 36:18-Жпъчната rорчивина 
Ние изпитваме "жлъчната горчивина", когато имаме угри

зения или чувства на дълбоко съжаление от извършване 

на нещо погрешно. Но не всеки си позволява !\а изпитва 

такова съжаление. lIрези!\ент Спенсър У. Кимбъл учи, 'Ie 

"онези, които изберат тази възможност, накрая стават кора

вовратни и губят желанието си да се покаят. Другата въз

можност е да позволим на угризението да (ни) води до 

пълно съжаление, после до покаяние и накрая до евентуал

на прошка" ("The Gospel of Repentance," Ensign, октомври 

1982 г., стр. 4). 

Изучаване на Писанията 
Докато ИЗУ'Iaвате Алма 36, изпълнете !\ве от сле!\ните !\ей

ности (А - В). 

А Помнете пленничеството на вашите 
6ащи 

Алма 36 почва и свършва със съвета на Алма към сина му 

Еламан !\а помни пленничеството на бащите им и освобож

!\аването им накрая чрез силата на Бог (вж. Алма 36:2, 28-29). 

Отбележете как Алма ползва собствения си живот като при

мер за този принцип. 

1. lIрочетете Алма 36:6-16 и опишете на'IИните, по които 

Алма е бил в робство. 

2. Прочетете стихове 17-21 и опишете как Алма бил спасен 

чрез Божията сила. 

3. Напишете късо обяснение как тези събития ви помагат 

да вярвате в Божията сила да се освободите от житейски

те изпитания, които изглеждат че ви държат в робство. 

Б Определете елементите 

Въз основа на Алма 36:13-24 дайте доказателство, че Алма е 

изживял всеки от следните елементи на покаяние: 

1. Разпознайте греха 

2. Почувствайте божествена скръб 



3. lIризнайте 

4. Върнете/възстановете загубеното 

в 06яснете ключовата фраза 

Обмислете благословиите, изброени в Алма 36:25-29. 

Обобщете свързаните с всяка от следните ключови фрази 

или думи благословии и обяснете защо тези благословии са 

важни: 

1. "раж.тщт от Бога" (ст. 26) 

2. "подкрепян" (ст. 27) 

3. "мигне" (ст. 28) 

Алма 37 

"Учи се на мъдрост 
в твоята младост" 

Ползвали ли сте някога компас? Какво може да прави таи 

за вас? Има времена, когато се нуждаем от духовен ком

пас, които да ни води и упътва. Господ ни е снабдил с един 

духовен компас. Като четете Алма 37, търсете какъв е 

този компас и колко полезен може да е таи за вас днес. 

Разбиране на Писанията 
Ал.ма37 

тълкуватели (ст. 21)-Урим 

и Тумим (вж. "Ръководство 

към Писанията", "Урим и 

Тумим", стр. 213) 

Газелем (ст. 23)-Вероятно 

име на неизвестен гледач 

изкусна (ст. 39)-Грижливо 

направена,изпипана 

блаженство (ст. 44)-Велика 

pai\OCT 

Апма 37:21-31-Двадесет и четирите ппочи и тайни
те заrовори 

Алма преi\упреЖi\ава Еламан i\a пази яреi\ИТСКИЯ летопис 

(i\Bai\eceT и 'Iетирите златни плочи), тъй 'Ie техните клетви, 

знаци и завети от тайните заговори, унищожили яреi\итите, 

да не бъдат известни на нефитите. Старейшина Брус Р. 

МакКонки пише: "През всичките последвали епохи имало 

групи, организации, църкви и правителства, имащи подоб

ни тайни клетви и цеЛИ-ВСИ'IКИ Вi\ъхновени от Сатана" 

(Mormon Doctrine, стр. 471). 

Изучаване на Писанията 
Докато изу'raвате Алма 37, изпълнете i\ейност А или Б. 

Стихове за овладяване-Алма 37:6-7 

Някои хора изглежда мислят, че Писанията са просто записи 

за миналото и не биха могли i\a са им от някаква полза i\Hec. 

1. Прегледайте Алма 37:6-7 и дайте един пример за "малки и 

прости" стихове от Писанията - благословия в живота ви. 

2. Изслеi\вайте Алма 37:8-20 и изреi\ете поне три "МЪi\РИ 

цели", зараi\И които lIисанията са запазени, и обобщете 

тези цели могат i\a благословят хората i\Hec. 

Стихове за овладяване-Алма 37:35 

Мислете за Алма 37:35 и как бихте го преПОi\али на ei\HO 

петгодишно дете. Напишете изложение на това, което 

бихте казали в подкрепа на идеите ви, според информа

цията в стихове 36 и 37. 

в Напишете напътствия 

В Алма 37:38-47 Алма сравнява Лиахоната или пътеводителя 

с lIисанията или "словата на Христа." 

1. Прегледайте тези стихове и напишете поредица указания 

как да се ползва Лиахоната. 

2. Обяснете как тези указания могат i\a ви помогнат и по

i\обре за ползвате lIисанията. 

Алма 38 

Алма съветва своя 
син Сивелон 

Съветът на Алма до сина му Сивелон е кратък (само 

една кратка глава), но силен. Изучете го внимателно, 

докато учите за силните и слаби страни на Сивелон. 

Търсете и начини да донесете радост на родителите си. 
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Разбиране на Писанията 

Алма 38 

надменност (ст. 12)-Сила, принуждение 

Апма 38:12-"Оа 06уэдаваw всичките си страсти" 
Целта на юз!\ата е !\а контро

лира и насочва коня, не !\а го 

мъчи или увреди. Това е и сми

сълът на съвета да "обуздава

ме" страстите си. "Дали себеот

рицанието е мър!\о, защото 

нещо не е наре!\ с нащите 

страсти, или защото нещо е 

в ред с нащите страсти? Алма 

учи сина си: "Да обуздаващ 

всичките си страсти, за да 
можеш да бъдеш изпълнен с 

любов". (Алма 38:12; курсивът 

!\обавен). Той не казва !\а 

отстраним или дори да подтиснем страстите си, но да ги 

обуздаем-да ги впрегнем, канализираме и насочим. Защо? 

Защото дисциплината позволява по-богата, по-дълбока 

любов" (Bruce С. Hafen и Marie К. Hafen, The Belonging Heart, 
1994 г., стр. 302). 

Изучаване на Писанията 11 .... __ #>..., 

Докато изучавате Алма 38, изпълнете !\ейност А или Б. 

А Превърнете спа60стта в сипа 

1. Начертайте в тетрадката си две колони и означете едната 

"Силни страни на Сивелон", а другата "Предупреждения, 

!\а!\ени на Сивелон". lIрочетете Алма 38:1-5, 10-15 и 

избройте какво С'Iитате за негови силни страни и кои са 

пре!\упреж!\енията. 

2. Прочетете Етер 12:27 и обяснете как вслущването в преду

преЖ)\енията на ръково!\ителите ни може !\а ни укрепи. 

Напишете писмо 

Алма учи сина си Сивелон на процеса на ПОЛУ'Iаване !\ухов

но знание. 

1. Начетайте схема, подобна на следната, но пропуснете 

въпросите. Като преглеждате Алма 38:6-9, търсете отгово

рите на въпросите и вътре в кутийките напищете стиха 

или стиховете, !\аващи отговора. 

Кой е единственият начин да бъдем спасени? 

t 
Какво изтърпял Алма, за да получи опро

щение за греховете си? 

t 
Как Алма описва раждането, през което 

минават хората, като се покаят? 

t 
Как родените от Бог получават по-голямо 

духовно знание? 

t 
Духовно знание 

2. В тетрадката си напищете писмо до приятел, в което опи

щете как се придобива духовно знание. 

Алма 39 

Сериозната природа на 

сексуалния грях 

Алма бил доволен от синовете си Еламан и Сивелон. 

Но не бил доволен от неморалното поведение на сина 

си Кориантон. Алма познавал мъката, свързана с греха, 

и искал другите да избегнат тази мъка (вж. Алма 

36:11-16). Затова имал да каже на сина си Кориантон 

нещо по-различно, отколкото на другите си синове. 

Отбележете какво съветва Алма сина си да стори, 

за да победи греховете си. 

Разбиране на Писанията 

Алма 39 

благовестието (ст. 15)-Тук - новините 



Апма 39:5-б-Копко сериозни са сексуапните 

преrреwения в очите на rоспод? 

lIървото lIрези!\ентство в е!\но 

послание от общата конференция 

през октомври 1942 г. !\екларира: 

"Сексуалният грях ... по своята 

чу!\овщност стои ве!\нага сле!\ 

убийството ... 

" ... Не може да участвате в извън

брачни, забранени сексуални отно

щения ... и !\а избегнете наказания

та и възмез!\ията, които Госпо!\ е 

заявил спрямо този грях" (в док

лад на конференцията, октомври 1942 г., стр. 11). 

Апма 39:6-8 кой смисъп у6ийството е простимо? 

Старейщина Брус Р. МакКонки учи: "Убийците могат да 

бъдат опростени, но само в смисъл, че всички грехове биват 

опростени с изключение на греха спрямо Светия Дух; те не 

са опростени в смисъл, 'Ie небесното спасение става !\остъп

но за тях" (Mormon Doctrine, стр. 520). 

Старейщина Спенсър У. Кимбъл, тогава член на Кворума 

на дванадесетте апостоли, обяснява: 

"Иоан писал, че "в никой човекоубиец не пребъдва вечен 

живот" (1 Иоаново 3:15). Убиецът сам се лищава от спасе

ние в селестиалното царство и в този смисъл не може да 

бъ!\е опростен за престъплението си ... 

Разбира се, и земните, и Божиите закони признават голямата 

разлика между предумищленото убийство на човек и непре

думищленото, което не е преднамерено. По същия начин за 

жалост мъжете трябва !\а отнемат живота на !\ругите по 

време на война" (Тl1e Miracle ofForgiveness, 1969 г., стр. 127,129). 

Изучаване на Писанията IlliiiiiiiiiiiiiiiiP> 
Докато ИЗУ'Iавате Алма 39, изпълнете !\ейност Б и !\ейност А 

илиВ. 

А Защо Апма 6ип оrорчен? 

1. Прочетете Алма 39:1-11 и избройте пет неща, от които 

Алма бил тъжен и които Кориантон върщил или не 

върщил и които не биха му позволили !\а бъ!\е !\обър 

мисионер. 

2. Напищете какво трябвало да стори Кориантон да се 

покае (вж. ст. 7-13). 

Б Напишете писмо 

Президент Езра Тафт Бенсън учи: "Заразният грях на това 

поколение е сексуалната неморалност" (в !\окла!\ на конфе

ренцията, април 1986 г., стр. 4; или Ensign, май 1986 г., стр. 4). 
lIрегле!\айте Алма 39:3-9 и напищете в тетра!\ката си съоб

щение за укрепване на човек срещу изкущенията на немо

ралността. 

1. Обяснете колко сериозна е сексуалната неморалност. 

2. Кажете защо избирате да не се поддавате на изкущение. 

3. Използвайте казаното в раз!\ела "Разбиране на lIисанията" 

за Алма 39:5-6 и обяснете защо считате, че тези грехове са 

толкова сериозни (вж. и У. И З. 42:24-25). 

в Какво значение има со6ственият ви 
пример? 

lIрегле!\айте Алма 39:11-13 и помислете какво било влияни

ето върху зорамитите на пове!\ението на Кориантон. 

1. Сравнете какво направил Кориантон (вж. ст. 11) и какво 

бил призован !\а заяви (вж. ст. 15-16). 

2. Какво влияние може да има върху хората един лош 

пример? 

3. Какво влияние може !\а има върху тях е!\ин !\обър пример? 

Алма 40 

Светът на духовете 
и Възкресението 

Някога някой приятел питал ли ви е къде отиваме 
след смъртта? Как бихте отговорили на този въпрос? 
В Алма 40 са отговорите на Алма на няколко въпроса 
за живот след смъртта. Прочетете какво учи Алма и 
вижте дали отговаря на кои да са ваши въпроси за живо
та след смъртта. 

Разбиране на Писанията 

Алма 40 

това тление не ще се облече в нетление (ст. 2)
Това мъртво тяло няма да бъде възкресено 

Изучаване на Писанията 111iiiiiii�ii:> 
Докато изучавате Алма 40, изпълнете дейност В и дейност 

А или Б. 

А довършете изречението 

Изследвайте Алма 40:1-8 и намерете думите, които завърш

ват всяко от следните изречения. Запишете целите изрече

ния в тетрадката ви. 
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1. "Няма възкресение ... !\окато 

2. "Има опре!\елено време, когато ___________ 
." 

3. "По необходимост трябва 
_______________ 

." 

Б Рай ипи затвор? 

Алма 40:11-15 спомена две условия в света на духовете. 

Прочетете тези стихове и избройте някои последици след 

смъртта на праве!\ните и на не'Iестивите. 

в Под6ерете твърдението към 
даден стих 

От HaY'IeHoTo в Алма 40:15-26 напишете по е!\но твър!\ение 

на учението за възкресението за всяка от следните фрази: 

1. Духа и тялото 

2. При възкресението на Христа 

3. Меж!\у смъртта и възкресението 

4. Състояние на шастие или окаяност 

5. Застанат пред Бог 

6. Всички неша ще бъ!\ат възстановени 

Алма 41 

"Нечестието никога не 
е било щастие" 

ЧудИЛИЛИ сте се някога защо някои хора, изглежда, избяг

ват последиците от извършване на нещо грешно? Алма 

обяснява на сина си Кориантон какво става с онези, 

които мислят, че има щастие в нечестието. Като чете

те Алма 41, отбележете поученията му за последния 

съд, за принципа на възстановяването и че във възкресе

нието всеки ще получи отново белезите и свойствата, 

които е имал в смъртността. 

Разбиране на Писанията 

Алма 41 

изопачили (ст. l)-Изкривили или променили смисъла на 

Апма 41 :2-ЩО е "ппан на възстановяването"? 
Думата възстановяване значи връщане обратно в предишно 

състояние. Алма 40:1-41:2 описва плана на възстановяването 

като Възкресението, когато !\ухът и тялото отново са съе!\и

нени зае!\но. Е!\но !\опълнително зна'Iение е !\а!\ено в Алма 

41:3-15. Планът на възстановяването включва и последния 

съд, когато ще получим възмездие според това, което сме 

вършили приживе. Президент Джозеф Фийлдинг Смит 

учи: "Има е!\ин божествен закон за отплатата. Затова смърт

ността е изпитателно поле. Хората сле!\ва !\а бъ!\ат съ!\ени 

за !\елата им и има награ!\а или наказание за постъпките, 

извършени в тленното тяло. В царството Божие няма при

страстие. Всеки получава онова, което заслужава" (Аnsшеrs 

to Gospel Questions, 5:16). В един много реален смисъл това, 

което ще бъ!\ем във Be'IHocTTa е опре!\елено от пове!\ението 

ни в смъртността (вж. У и З. 88:21-32). 

Апма 41 :11-Жлъчната rорчивина 
Вж. "Разбиране на lIисанията" за Алма 36:18 (стр. 121). 

Изучаване на Писанията II��-'> 
Изпълнете !\ейности А и Б, !\окато ИЗУ'Iавате Алма 41. 

А OTroBopeTe на въпроса 

Прочетете Алма 41:1-6 и напишете отговори за всеки два от 

следните въпроси по плана на възстановяването: 

1. В тези стихове !\умата възстановяване често се отнася !\о 

възкресението. Обяснете други начини, по които възста

новяване е използвано там. 

2. lIo какъв на'IИН планът на възстановяването е справе!\лив 

и безпристрастен? 

3. Какво става с нечестивите според отсъждането на Бог? 

4. Споре!\ Мосия 4:30 по кои страни на живота ни ще бъ!\ем 

съ!\ени? 

Стихове за овпадяване-Апма 41:1 О 

lIрези!\ент Езра Тафт Бенсън казва: "Не може !\а постъпвате 

грешно и !\а се чувствате !\обре. 

Това е невъзможно!" ("То 'the 
Rising Ceneration,'" Nеш Era, юни 

1986 г., стр. 5). Използвайте Алма 

41:3-10, за !\а ви помогне !\а отго

ворите на сле!\ните въпроси: 

1. Защо твърдението на прези

дент Бенсън е вярно както 

в този, така и в сле!\ващия 

живот? 

2. Защо нечестието никога не 

е щастие? Защо ставаме по-



щастливи, когато се опитваме )щ сле!\ваме примера и 

напътствията на Исус Христос? 

Алма 42 

Милост и правосъдие 

Като завършва поученията си към Кориантон, Алма 
отговоря на въпроси какъв би бил животът без покаяние, 
грях, закон и наказания. Бог може едновременно да е спра
ведлив и милостив. Алма 42 може да ви помогне да разбе
рете защо сте тук на земята и колко важен е земният 
живот за вечния ви напредък. 

Разбиране на Писанията 
Алма 42 

херувим (ст. 2-3)-Ви!\ 

ангел 

1 угризение на съвестта (ст. 

1 18)-Срам, вина разкаяние 

Апма 42:7-9, 15-Физическата и духовна смърт 

доwпи чрез Падението и са изкупени чрез 

Единението на Исус Христос 

В сви!\етелството си за Исус Христос lIървото IIрези!\ентство 

и Кворумът на дванадесетте апостоли заявява: 

"Той !\а!\е Своя живот, за !\а извърщи Е!\инението за грехо

вете на цялото чове'Iество. Той беще големият изкупителен 

!\ар в полза на всички, които някога ще живеят на земята. 

Ние тържествено сви!\етелстваме, че Неговият живот, който 

заема централно място в човещката история, нито е започ

нал във Витлеем, нито е завърщил на Голгота. Той беще 

Първородният на Отца, Единородният Син в плътта, 

Изкупителят на света. 

Той възкръсна от гроба, за !\а стане "първият пло!\ на почи

налите" (1 Коринтяните 15:20)" (Живият Христос, 1 януари 

2000 г.; код NQ 36299). 

Изучаване на Писанията II __ iiiiiiiiii�'> 
Докато ИЗУ'Iавате Алма 42, изпълнете !\ейност Били !\ейнос

тиА иВ. 

А Напишете вашите отrовори 

Използвайте Алма 42:3-10, за !\а ви помогне !\а отговорите 

на следните въпроси: 

1. Кои !\ва ви!\а смърт 

настъпили в резул

тата на lIа!\ението 

на Адам? 

2. Каква смърт не би 

се СЛУ'IВала, ако 

А!\ам бил ял от !\ър

вото на живота? 

3. Каква смърт Адам 

все пак би изживял, 

!\ори ако бил ял от 

!\ървото на живота? 

4. Какви биха били 

последиците, ако 

А!\ам бил взел от 

!\ървото на живота 

сле!\ lIа!\ението? 

5. Какво сторил Господ с дървото на живота след падението? 

Защо? 

6. Коя е е!\на от целите на нащето изпитателно време, или 

земния живот? 

7. Как можете !\а използвате изпитателното си време мъ!\ро? 

Б Попълнете диаrрамата 

Начертайте в тетрадката си следната схема. Ползвайте Алма 

42:11-24 и казаното в раз!\ел "Разбиране на lIисанията" за 

Алма 42:7-9, 15, за !\а попълните елипсите с !\вата най-важни 

резултата на lIа!\ението и правоъгълника - с това как тези 

резултати се преодоляват. После отговорете на въпросите. 

Падението 

Резултати от 
Падението 

Резултатите от Падението 
преодолени чрез ... 

1. Споре!\ ст. 15 какво позволява "!\а бъ!\е осъществен" 

Е!\инението и как го "за!\оволява"? 

2. Напищете в тетрадката си следното изречение, като 

попълните празните места с информация от ст. 17: 

Човек не може !\а ____ освен ако първо ________ , 

което той не може !\а направи, ако няма _______ , който 

не може да съществува без _____ . 

3. Как Е!\инението прео!\олява физическата смърт? 

(вж. ст. 23). 
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4. Как Е!\инението прео!\олява !\уховната смърт, настъпила 

пора!\и lIа!\ението на А!\ам? (вж. ст. 23). 

5. На коя група е даден милост? (вж. ст. 23-24). 

6. lIo какви на'IИНИ знанието какво прави за вас Е!\инението 

влияе на чувствата ви към Исус Христос? 

в Напишете 0606щение 

Финалните !\уми на Алма към сина му Кориантон са в Алма 

42:27-31. lIpe!\CTaBeTe си, че сте ро!\ител на непокорен син 

или !\ъщеря. lIрегле!\айте Алма 42:27-31 и напишете обоб

щение на това, което бихте казали, за да смъмрите и укре

пите детето си. 

Алма 43 

Нефитите защитават своите 
семейства, свобода и вяра 

Алма 43 представя капитан Моронии, велик военен водач 

на нефитите, и продължава разказа за воините между 

ламанити и нефити. Има много причини Мормон да 

включи разкази за воини в Книгата на Мормон. Като 

четете и изучавате тези страници, мислете за какво 

бихте искали да воювате вие. Има ли нещо, в защита 

на което бихте рискували живота си? 

Разбиране на Писанията 

Алма 43 

светия ред Божий (ст. 2)-Тук - свещеНИ'Iество 

Изучаване на Писанията 11:iiiiiii�-=> 

Докато изучавате Алма 43, изпълнете !\ейност А или !\ей

ност Били В. 

А Определете мотивите за война 

1. lIpo'IeTeTe Алма 43:4-8 и избройте основанията на лама

нитите !\а ПО'Iнат война. 

2. Прочетете стихове 9-12, 26, 30 и избройте основанията на 

нефитите за война. 

3. lIpo'IeTeTe стихове 18-21 и избройте как нефитите се по!\

готвили за война. 

4. Какво можете да научите от нефитите, за да се подготвите 

!\а прео!\олеете изкушенията на земния живот? (вж. също 

У. и 3. 27:15-18). 

Б Опишете Мороний 

1. lIpo'IeTeTe Алма 43:16-17,23-26,53-54 и опишете Мороний, 

великият военен во!\а'I на нефитите. 

2. Опишете някой, когото познавате, притежаващ някои 

от Ka'IecTBaTa на Мороний. 

3. Опре!\елете !\ве черти на Мороний, които бихте желали 

да имате най-много. 

в Начертайте карта 

Прегледайте Алма 43:22-53, сякаш изучавате военна исто

рия, и направете следното: 

1. lIозовете се на "Възможни места от Книгата на Мормон 

(във връзка е!\но с !\руго)" (стр. 196) и опре!\елете местата, 

споменати в Алма 43:22-53. 

2. Сравнете какво вдъхновявало ламанитите да се бият и 

какво - нефитите, и обяснете защо нефитите побе!\или 

(вж. ст. 43-50). 

3. Напишете бележка за това, което мислите, че е 

най-важният урок, научен от тази битка. 

Алма 44 

Победата на нефитите 

Защо Моронии казал на воините си да прекратят битка

та малко преди да унищожат враговете си? Какво ви 

казва това за неговото сърце? Водачеството на Моронии 

значително се различавало от това на Зарахемна. Следва 

да помните, че и двамата били нефити и че повечето 

битки били между вярващи нефити и нефити-вероот

стъnници заедно с ламанитите, които те успели да убе

дят да се бият заедно с тях. Тази воина могла да бъде 

предотвратена, ако нямало хора като Зарахемна. Какви 

чувства изпитвате, когато в живота ви се случва нещо 

предотвратимо? 



Разбиране на Писанията 
Алма 44 

изтребени (ст. 7)-Избити ВСИ'IКИ 

Изучаване на Писанията 111iiiiiiii�iii> 
Докато ИЗУ'Iавате Алма 44, изпълнете !\ве от сле!\ните !\ей

ности (А - В). 

А Проведете интервю 

Представете си, че можете 

!\а интервюирате капитан 

Мороний и 3арахемна сле!\ 

войната. IIрегле!\айте Алма 

44:1-9 и включете следното 

като част от интервюто: 

1. Сравнете какво сочат 

Мороний и 3арахемна за 

причина за нефитската 

победа (вж. Алма 44:3-4, 9). 

2. Обяснете защо мислите, 

че за някои хора е тру!\но 

да разпознаят Божията 

сила (вж. 3 Нефи 2:1-2). 

Б Напишете новинарски репортаж: 

Напишете новинарски репортаж от полесражението, описа

но в Алма 44:11-24, за една публика, жадна за военни новини. 

в Сравнете 

1. Прегледайте Алма 44:11-24 и изредете начините, по които 

Мороний показва милост и справе!\ливост е!\новременно 

!\ори по време на война (вж. Алма 43:54). 

2. Прочетете Алма 42:22-24 и сравнете справедливостта и 

милостта на Мороний с милостта и справедливостта на Бог. 

Алма 45 

Сбогуването на Алма 

Кога за последен път сте имали интервю с вашия баща 

или свещенически ръководител? Преди да предаде лето

писите и ръководството на сина си Еламан, Алма бесед

ва с него и го благославя. Вижте как интервюто на 

Еламан може да се сравни с тези, които сте имали вие. 

Отбележете важните напътствия, които получил 

тои и колко трудно щяло да бъде призованието му. 

Разбиране на Писанията 
Алма 45 

мор (ст. l1)-Болести похотливост (ст. 12)

Неморалност 

Алма 

Алма 45:18-19-&ип пи е Алма пресепен? 
Президент Джозеф Фийлдинг Смит учи: "Има много осно

вания да вярваме, че и Моисей, и Алма, подобно на Илия и 

Иоан (откровителят) били взети, за да изпълнят някаква 

работа, която Госпо!\ запазил за тях в някой бъ!\ещ !\ен" 

(Аnsшеrs to Gospel Questions, 5:38). Когато праве!\ни хора били 

преселвани, техните тела са променяни така, 'Ie Be'Ie не са 

подвластни на тленно страдание или смърт. Понякога пре

селените същества са вдигнати от земята без да изпитат 

смърт, за да могат да изпълнят Господните цели. В бъдеще 

те оба'Iе ще преживеят !\опълнителни промени, !\окато 

преминават от преселено във възкресено състояние. 

Изучаване на Писанията 
Докато изу'raвате Алма 45, изпълнете !\ве от сле!\ните !\ей

ности (А - В). 

А Интервю с Алма 

Алма 45:1-8 съ!\ържа интервюто на Алма с неговия син 

Еламан. IIpe!\CTaBeTe си, че Алма интервюира вас. Напишете 

въпросите на Алма и как бихте им отговорили. 

Б Dайте мнението си 

IIрегле!\айте Алма 45:9-14. 

1. Обобщете важното пророчество, което Алма помолил 

Еламан !\а пази в тайна. 

2. Напишете мнението си защо пророчеството трябвало да 

се пази в тайна. 

3. Какво У'IИ това ПРОРО'Iество за способността на Алма !\а 

пре!\сказва и виж!\а бъ!\ещето като !\ар от Бог? 
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Пресепените същества 

lIрочетете Алма 45:18-19, заявлението на преЗИ,J(ент Джозеф 

ФИЙЛ,J(инг Смит в раЗ,J(ела "Разбиране на lIисанията" за Алма 

45:18-19 и информацията в РЪКОВО,J(ство към lIисанията", 

"Преселени същества" (стр. 162). Напишете поне три истини, 

които сте научили за преселените същества от всеки от тези 

три източника. 

Алма 46 

Знамето на свободата 

Помните ли разказа за бунта на Амлисии в Алма 2? 
Подобен бунт избухва в Алма 46. Амаликия, друг самоз
ван цар, иска да отхвърли управлението на нефитите. 
Вижте капитана на нефитите, които излиза да му се 
противопостави. Тои вероятно ще стане един от люби
мите ви герои в Книгата на Мормон. Отбележете също 
начина, които този капитан използва да събере хората 
си за каузата на свободата, и помислете защо тои бил 
толкова резултатен. 

Разбиране на Писанията 
Алма 46 

лукавия кроеж (ст. 10)-Хитри планове 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете e,J(Ha от сле,J(ните ,J(ейности (А - В), ,J(OKaTO изу'ra

вате Алма 46. 

А Опредепете кпючовите думи 

1. Начертайте три колони и ги озна'Iете "Желанието на 

Амаликия", "Мето,J(ЪТ на Амаликия" и "lIостигнатото от 

Амаликия". Прегледайте Алма 46:1-7 и изредете ключови

те думи под тези означения. 

2. Изсле,J(вайте стихове 8-10 и обяснете какво можеМ,J(а 

нау'IИМ от резултата на влиянието на Амаликия Ha,J( 

нефитите. 

3. Кои хора, групи или организации могат днес да имат 

същите желания и ,J(a ползват същите мето,J(И като 

Амаликия? 

Б Напишете съвременна версия 

В Алма 46:12 прочетете какво пише капитан Мороний 

върху знамето на своБО,J(ата. (Може ,J(a си го отбележите в 

своите lIисания). Направете свое знаме на своБО,J(ата, което 

може ,J(a изложите в стаята ви или в семинара. Включете 

,J(уми или рисунки на това, което чувствате че си струва 

,J(a се пази и защитава. 

в 06яснете картината 

lIрегле,J(айте Алма 46:21-28 и напишете бележка в ,J(невник, 

все едно че сте били там. Обяснете какво става на съпът

стващата рисунка и как бихте се чувствали, ако сте слушали 

капитан Мороний. 

Алма 47 

Човекът, който искал 
да стане цар 

Обстоятелството, че Амаликия 
.. бяга от Зарахемла, за да спаси 

живота си, не спира планове
те му за власт. Тои крои 
заговор да използва ла.мани

Лехонmuй 

тите да му помогнат да 
завладее нефи

тите, тъи 
че да стане 
цар на цялата 

земя. Ще открие
те, че лукавият му 

план показва колко 
Амаликия 



нечестив е той и колко малко го е грижа за кой да е освен 
за него самия. 

Разбиране на Писанията 

Алма 47 

възвание (ст. 1-2)- � лукавите (ст. 35)-Измамни, 

Официално послание или : СРЪ'IНи в измамата 

обява 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiit> 

Докато изу'raвате Алма 47, изпълнете i\Be от слеi\ните i\ей

ности (А - В). 

А Очертайте плана 

Алма 47:4-19 разказва за плана на Амали кия i\a стане цар. 

Като използвате стиховете ПО-i\ОЛУ, обяснете моментите 

какво и защо на плана му. 

Какво направил Амаликия? Защо ro направил? 

(вж. ст. 5) (вж. ст. 4) 

(вж. ст. 10) (вж. ст. 8) 

(вж. ст. 13) 

(вж. ст. 18) 

Б Какво 6иха казали те? 

След като прочетете в Алма 47:20-29 какво направил 

Амаликия, напишете късо съобщение, представящо спо

ред вас какво би казала всяка от следните групи хора за 

станалото: 

1. Царските слуги 

2. Слугите на Амаликия 

3. Народът на Амон 

в Напишете едно заявление от типа 
"И така ние виж:даме" 

Алма 47:36 учи интересни истина за живота. Обмислете 

какво писал Мормон и после напишете един урок, който 

можем да научим от този стих и как той се отнася към 

i\нешно време. 

Алма 48 

Капитан Мороний, 
Божият човек 

Помислете за ръко
водител, имащ 

силно влияние над 

живота ви. Какви 
качества мислите, 
че има успяващият 
ръководител ? Господ 
благославя нефити
те с велик водач по 
време, когато лама
нитите решават да 
управляват цялата 
земя. Какво прави 
капитан Мороний 
велик? Като четете 

Алма 48, определете 
някои от характер
ните му черти, 
които бихте харес

вали в своя живот. Вижте и внушителната почит, 
която Мормон отдава на този смел водач. 

Разбиране на Писанията 

Алма 48 

неохотно (ст. 21)-Без 

желание 

варварска (ст. 24)-Дива, 

брутална 

Алма 48:19-"Спужеха не по·мапко" 
Като 'IeTeM за великите 

герои в i\ai\eHO писание, 

може понякога да ни се 

струва, че не сме дорасли 

до високите им стандарти 

или не ще постигнем 

много в помощ изграЖi\а

нето на царството Божие. 

Президент Хауърд У. 
Хънтър, тогава президент 

на Кворума на дванадесет

те апостоли, У'IИ: "Не 

всеки в училище ще БЪi\е 

преi\сеi\ател на CTYi\eHT

ската организация, нито 

президент на Обществото 
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за взаимопомощ или У'Iител на кворума на старейщини

те. Не всички от вас ще бъ,JЩТ като Мороний, обиращи 

овациите на колегите ви по цял i\eH всеки i\eH. Не, пове

чето ще са тихи, сравнително неизвестни хора, върщещи 

работата си без фанфари. На онези, които може да счетат 

това за самотно, плащещо или просто не внущително, аз 

казвам "вие служехте не по-малко" от най-внущителните 

ващи колеги. Вие също сте част от Божието воинство" 

("No Less Serviceable", в Brigl1am Young University 1990-91 
Devotional and Fireside Speeches, 1991 г., стр. 2). 

Изучаване на Писанията 
Докато изучавате Алма 48, изпълнете i\Be от слеi\ните i\ей

ности (А - В). 

А Сравнете подrотовката 

И Мороний, И Амаликия имали план i\a спечелят Иi\ващата 

война. 

1. IIреглеi\айте Алма 48:1-10 и сравнете какво направил 

всеки ВОi\ач i\a ПОi\ГОТВИ HapOi\a си. 

2. Какво направил най-напред капитан Мороний да подгот

ви народа си? Какво ви учи това за мъдростта и вярата му? 

3. lIo какви на'IИНИ може i\a приложите стореното от 

Мороний към преi\извикателствата от живота ви? 

Б Напишете встъпление 

Като ползвате Иi\еите от Алма 48:10-13,17-18, напищете 

бележка, която би могла i\a БЪi\е прочетена, ако ви помолят 

да представите Мороний като говорител на вечер край 

огнището за младежи. 

в Какви 6или техните вярвания за 
войната? 

IIpei\CTaBeTe си, 'Ie У'Iителят ви по история е помолил чле

новете на класа i\a ИЗi\ИРЯТ какво раЗЛИ'Iните религии или 

култури вярват за войната. 

1. Изучете Алма 48:14-16,23-25 и напищете съобщение, 

обясняващо вярванията на нефитите. 

2. Как мислите че би променило света това, ако всеки би 

имал същите вярвания? 

Алма 49 

Победата на нефитите 

Алма 48 разказва за приготовленията на Моронии и 

Амаликия за воина. В Алма 49 ще прочетете за резул

татите от тези приготовления. Каква мислите, че 

е разликата между това да вярвате на собствената 

си сила като Амаликия, и да вярвате в Господ като 

Моронии? Като четете главата, търсете начини, 

по които може да прилагате в живота си научените 

принципи. 

Изучаване на Писанията 
Докато изу'raвате Алма 49, изпълнете i\ейност А. 

А Бъдете военен кореспондент 

IIpei\CTaBeTe си, че сте репортер, който i\a слеi\ва ламанит

ската армия в битка. 

1. За всяка от следващите три групи стихове подгответе 

заглавие и къс новинарски репортаж, описващ какво е 

станало на читателите ви: Алма 49:1-12, 13-25 и 26-30. 

2. Апостол Павел учи, че "нащата борба не е срещу кръв и 

плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духов

ните сили на нечестието в небесните места" (Ефесяните 

6:12). Обяснете как може i\a приложите урока, научен от 

ПОi\готовката на нефитите за война, в i\уховните си битки 

или конфликтите с греха и нечестието. 

Алма 50 

Господ подпомага Своите 
послушни деца 

Колко често, четеики Книгата на Мормон, сте чели 

обещанието на Господ, че ако хората спазват заповедите 

Му, ще преуспяват на земята? И колко 

често сте видели доказателство за 

истинността на това обещание в 

живота на хората от Книгата 

на Мормон? 

Алма 50 дава 

още един 

пример за 

тази 

истина. 

Защо, мис

лите, Господ 

карал служите

лите Му да повта

рят това послание 

тъи често? 



Изучаване на Писанията 

Докато ИЗУ'Iавате Алма 50, изпълнете !\ейност А или Б. 

А Направете рисунка 

Алма 50:1-6 дава описание на защитните съоръжения, 

построени !\а бранят гра!\овете. Нарисувайте тези съоръже

ния, както си ги пре!\ставяте. lIoMHeTe, те били !\остатъчни 

!\а позволят на нефитите !\а отблъснат ламанитските воини. 

Б 06яснете защо 

Алма 50:23 съ!\ържа е!\но важно наблю!\ение за онова време 

в историята на нефитите. 

1. ИЗУ'Iете Алма 50:17-22 и избройте истините, които 

Мормон иска !\а научим. 

2. Защо мислите, че всички тези хора били тъй щастливи? 

Алма 51 

Бунтът на царските 
поддръжници 

Какво правите, когато по важни въпроси се изправите 

пред противоположни мнения? Като четете Алма 51, 

търсете какъв е конфликтът пред нефитите и кое 

прави от ситуацията още nо-голямо предизвикателство. 

Мислете към коя група бихте се присъединили, ако сте 

живели тогава. 

Разбиране на Писанията 

Алма 51 

претендираха да имат благородна кръв (ст. 21)-Твърдят, 

че са аристократи по рож!\ение 

Апма 51 :5-б-Кои 6ипи сво60допю6ците и кои цар· 
ските поддръжници? 
В Алма 51 са описани !\ва ви!\а управление. Е!\иният се 

опира на и!\еята, 'Ie мнозинството от хората (свобо!\олюбци

те) ще изберат "онова, което е право" (Мосия 29:26). Другите 

били група хора (царски поддръжници), която иска "сила и 

власт над народа" (Алма 51:8) за себе си. 

Изучаване на Писанията II_iiiiiiii�> 

Докато изучавате Алма 51, изпълнете две от следните дей

ности (А - В). 

А D,айте описание 

Какви послания биха дали царските поддръжници и свобо

долюбците, за да убедят хората да вземат тяхна страна? 

Сле!\ като ПРО'Iетете Алма 51:1-8, напишете кратко описа

ние на всеки от техните политически възгле!\и. 

Б Намерете OTrOBopa 

Докато учите Алма 51:13-21, напишете отговорите на сле!\

ните въпроси: 

1. Какъв бил отговорът на царските по!\!\ръжници на лама

нитската атака? 

2. Как правителството отговорило на действията на царски

те поддръжници? 

3. Как Мороний сложил край на бунта на царските по!\

!\ръжници? 

4. Защо мислите, че Мороний трябвало да направи това, 

което направил? 

5. Защо мислите, че Мормон ВКЛЮ'IИЛ всички тези !\етайли 

за заплахи спрямо свободата в това, което съкратил от 

летописите на нефитите? (вж. Мормон 8:34-35). 

в Разка�ете една история 

Прегледайте Алма 51:29-37 и със свои думи напишете една 

история за Теанкум и Амаликия, която можете да разкаже

те на децата от Неделното училище. 

Алма 52 

Победата на нефитите 

Изправялили сте се някога пред дилема? Дилема е ситу

ация, изискваща труден избор между възможностите. В 

Алма 52 нефитите се изправят пред друга дилема. Като 

четете тази глава, вижте как Господ им помогнал да 

решат дилемата и мислете за начини как това решение 

може да ви помогне при вашите дилеми. 
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Разбиране на Писанията 
Алма 52 

с непобедим ДУХ (ст. 33)-Не желаещ да се откаже или 

предаде 

Изучаване на Писанията 
Докато изучавате Алма 52, изпълнете дейност А. 

А Определете дилемата и 0606щете 
решението 

Ламанитите завлаi\ели много нефитски rpai\OBe и ползвали 

техните укрепления i\a опазват силите си от нефитеките 

армии. IIpo'IeTeTe Алма 52:16-20 и опреi\елете i\илемата, 

пред която били изправени водачите на нефитите. 

1. IIреглеi\айте стихове 21-32 и напишете кратка бележка, 

обобщаващо стратегията на нефитите, използвана i\a 

победят ламанитите. 

2. Какви планове или решения може да вземете сега, които 

i\a ви помогнат i\a преОi\олеете атаките на Сатана през 

живота ви? 

Алма 53 

Двете хиляди млади воини 

Старейшина Рекс Д. Пинегър, член на Седемдесетте, 
казва: "Тези от вас, които са чели Книгата на Мормон, 
са запознати с историята за синовете на Еламан. (Вж. 

Алма 53:56-58.) Когато бащите им били обърнати в 
Евангелието, те сключили завет с Господ, че никога 

повече не ще вдигнат оръжие. Но 
накрая домовете им били застра

шени от вражеските армии дотам, 
че бащите трябвало да избират 

дали да се бият или да умрат. 

Именно тогава двете хиляди 
млади мъже, необвързани с 
този завет, постъпили 

като доброволци да защи-
тят родителите и домове-

Еламан те си" (в доклад на конфе-

ренцията, октомври 1982 г., стр. 34; или Ensign, ноем
ври 1982 г., стр. 25). Какво можем да научим ние от 
тяхната вяра и действия? Президент Джеймз Е. 

Фауст заявява на носителите на Аароновото свещени
чество в Църквата: "На мен вие, млади мъже, ми 
изглеждате като младите воини на Еламан, "извънред

но храбри и сърцати, силни и жизнерадостни". Подобно 
на тях се надяваме вие да сте мъже "винаги предани на 
всичко, което (ви) е поверено" ( в доклад на конференци
ята, април 1998 г., стр. 57; или Ensign, май 1998 г., 
стр. 43). 

Разбиране на Писанията 

Алма 53 

интриги (ст. 8-9)-тайни 

планове 

сърцати (ст. 20)
Изключително смели 



Изучаване на Писанията 111iiiiiiiii�iii> 

Докато ИЗУ'Iавате Алма 53, изпълнете !\ве от сле!\ните !\ей

ности (А - В). 

А Открийте решения 

Армиите на нефитите били побе!\оносни, но по-късно се 

изправили пре!\ няколко проблема. 

1. Прочетете Алма 53:1-7 и определете поне три проблема 

пред нефитите по онова време. 

2. Открийте решенията, които намерил капитан Мороний 

за всеки проблем. 

Б Сравнете заветите 

1. Сравнете заветите, сключени от наро!\а на Амон (вж. Алма 

53:10-15) със завета, сключен от синовете им (вж. ст. 17). 

2. Напишете съобщение, обясняващо защо е важно !\а спаз

ваме заветите. 

в Намерете сходни качества 

lIрочетете Алма 53:20-21 и избройте качествата, които имали 

!\вете хиля!\и мла!\и воини и които трябва !\а имат пълновре

менните мисионери. 

Алма 54 

Размяна на писма 

Капитан Мороний пише писмо на Аморон, ламанитския 
водач, за да договори размяна на пленници. Какво бихте 
написали в едно 
писмо до врага? 
Това, което 
Мороний изби
ра да напише, може 
да ви изненада. Като 
четете писмото на 
Мороний и отговора 
на Аморон, отбележе
те дълбоките чувства 

и у двете страни на кон
фликта. 

АмОРОН 

Аз !Де разменЯ 

еДИН лама нит 

Разбиране на Писанията 

Алма 54 

послание (ст. 4, 11, 14-15, 

24)-Писмо 

меча на всемогъщата 
Му ярост (ст. 6)-Божието 

наказание 

земята на първото ни 

наследство (ст. 12)-Място, 

къ!\ето наро!\ът ни живял 

най-напре!\ (земята на 

Нефи) 

отмъстя за неговата кръв 
(ст. 16)-Убия, защото ти си 

го убил 

Изучаване на Писанията II:iiiiiiiiiiiiiiii-> 

Докато изу'raвате Алма 54, изпълнете !\ве от сле!\ните !\ей

ности (А - В). 

А Три писма 

Прегледайте размяната на писма в Алма 54:1-4,11-12,15,20. 

1. Кой написал първото писмо? Какво поискал той? 

2. Кой написал второто писмо? Какъв бил планът на капи

тан Мороний за размяна на пленници? 

3. Кой написал третото писмо? Защо той се съгласил с 

условията? 

Б Препишете 06ещанията 

Обмислете обещанията на капитан Мороний и ги препи

шете на съвременен език. 

1. lIърво обещание (вж. Алма 54:6) 

2. Второ обещание (вж. ст. 10) 

3. Трето обещание (вж. ст. 12) 

4. Защо мислите че Мороний бил така гневен на Аморон? 

Как се чувствате, когато виждате някой да заплашва 

другите с физическа сила? 

в Сравнете двамата MЪJКe 

Сравнете думите на Мороний (вж. Алма 54:4-14) с тези на 

Аморон (вж. ст. 16-24). Напишете какво сте научили за тези 

!\вама мъже от писаното от тях. 

Алма 55 

Нефитските пленници 
са свободни 

Спасителят учи учениците Си "бъдете прочее разумни 
като змиите" (Матея 10:16). Учениците Му в Америка 
също се нуждаели от вдъхновение и мъдрост, понякога 
дори интелигентност, за да опазят свободата си. Вижте 
каква изкусна стратегия използва Мороний да освободи 
нефитските пленници без нито един погубен живот. 



Изучаване на Писанията 111iiiiiii�iiiP-
Докато изучавате Алма 55, изпълнете i\ейност А. 

А Направете тест 

lIреглеi\айте как Мороний освоБОi\ИЛ нефитските пленни

цив Алма 55:4-24 и напишете шест въпроса за тест и отгово

рите им. Въпросите трябва да изискват цели изречения в 

отговорите. 

Алма 56 

Двете хиляди млади 
воини в бой 

Общували ли сте някога 

с някога чрез писма? 

Вероятно сте писали 

редовно на приятел или 

член на семейството, слу

жещ на мисия. Може би 

имате приятелски отно

шения с някой в друг град 

или страна. Като споде

ляме добри новини, може 

да повишим настроението 

на другия, да направим 

деня по-светъл и да имаме 

приятно заразително 

влияние над него. Четейки 

Алма 56, отбележете 

добрите вести, които 

Еламан споделя с новите си воини. Отбележете и какво 

пише той на капитан Мороний за Господната защита 

на тези верни млади мъже. 

Разбиране на Писанията 
Алма 56 

несгодите (ст. 2, 7)-Трудности, страдания 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiii:> 
Докато изучавате Алма 56, изпълнете две от следните дей

ности (А - В). 

А Смелост в 6итката 

Прочетете Алма 56:42-56 и отговорете на следните въпроси: 

1. 3ашо синовете на HapOi\a на Амон били толкова смели? 

2. Кое донесло "голяма радост" на Еламан след битката? 

писмо 

lIреглеi\айте Алма 56:27-29, 47-48, 

54-56 и си преi\ставете, че сте еi\ИН 

от млаi\ите воини. Напишете 

писмо до родителите си, обяснява

що как приносът и влиянието им 

са ви помогнали като войник. 

в 06яснете какво става в стиха 

Слеi\ната карта илюстрира събитията в Алма 56:27-54. 

Избройте всяко от позоваванията на lIисанията, отбелязано 

на картата, и обяснете какво станало в разказа. 

ст. 44, 
47-48 

• 
• 

• 

• • 

• • 

Армия на Антипус • • •  

2000 млади _ 

войни 
ст. 49-54 

• • 
-- ст. 37-38 t • 

• 

/: . 
ст.34-36 • 

• 

, 

• 

Гр. Антипара, 
държан от 
ламанитите 

N 

......--- ст. 33 

... � 
� 
Нефитекия 
град Юдея 

Алма 57 

Двете хиляди млади воини 
избегнали смъртта 

Дщата, следващи с вяра напътствията на праведни 

родители и ръководители, могат да постигнат велики 

неща в живота си. Еламановите две хиляди млади 

воини са такива дща, биещи се смело във войната 

срещу ламанитите. Четейки Алма 57, мислете какво 



свършили тези млади воини и защо били в състояние 

да га извършат. 

Разбиране на Писанията 

Ал.ма57 

вкупом (ст. 33)-Като e.J\Ha група 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiii-'> 

Докато ИЗУ'Iавате Алма 57, изпълнете .J\еЙност А или Б. 

А Запишете ключовите думи 

Прегледайте Алма 57:19-27. 

1. Запишете ключови думи и фрази, които смятате, че обяс

няват какво направили онези млади воини и в какво вяр

вали, че по чудо ги спасило. 

2. Опишете кратко как развивате своята вяра и кога сте 

били ПО.J\помогнати от силата ГОСПО.J\на пора.J\И вярата ви. 

Б Проведете пресконференция 

lIpe.J\cTaBeTe си, 'Ie сте пре.J\ставител на нефитското правител

ство, провеждащ пресконференции за войните. Ползвайте 

информацията от Алма 57:19-36, за да отговорите на следните 

въпроси: 

1. Колко .J\уши били убити и ранени в най-скорошното 

стълкновение? 

2. Как обяснявате ниския брой убити cpe.J\ .J\BeTe ХИЛЯ.J\И 

мла.J\И воини? 

3. Защо толкова много ламанити - военопленници загинали? 

Алма 58 

Нефитите превземат 
гр. Манти 

Армията на нефитите често влиза в битки срещу по

многобройни ламанитски армии. Алма 58 разказва 

за време, в което нефитската армия отчаяно се нуж

дае от провизии и подкрепления. Чувствали ли сте се 

някога в живота си съкрушени от дадени ситуации? 

Какво ви е помогнало? Като четете тази глава, отбе

лежете какво мотивира нефитите да продължат. 

Търсете вярата, която им дала решимост да 

преодолеят техните трудности. 

Разбиране на Писанията 

Алма 58 

разкол (ст. 36)-Несъгласие, ОТ.J\еляне на групи 

Изучаване на Писанията 

Докато изу'raвате Алма 58, изпълнете .J\еЙност А или Б. 

А Мислете за съвременно ПРИЛОJКение 

Прочетете Алма 58:1-13. 

1. Какво направили нефитите, когато се изправили пре.J\ 

трудна ситуация? 

2. Напишете за ситуация днес, която може да бъде решена 

чрез ПО.J\обно .J\еЙствие. 

Б Ако това 6яхте вие 

lIpo'IeTeTe Алма 58:39-41. 

1. Кратко избройте какво казва Еламан за младите воини. 

2. Ако сте мла.J\а жена, какво бихте изпитвали .J\a сте прия

телка и .J\a се срещате с момче с такива качества? Защо? 

Ако сте мла.J\ мъж, какво бихте изпитвали, ако имате 

въпросните качества? Какво бихте променили в живота 

си, за да развиете тези качества? 

Алма 59 

Мороний изпраща за помощ 

Ламанитските сили растат и заплашват градовете на 

нефитите. Капитан Мороний пише писмо до Пахоран с 

искане за повече войници и провизии, за да защити земя

та им, но помощта така и не идва. Четейки Алма 59, 

отбележете какво става поради липсата на подкрепа и 

открийте поне две грижи на Мороний за негавите хора 

и управата, която трябва да га подкрепи. 

Изучаване на Писанията 

Докато изу'raвате Алма 59, изпълнете .J\еЙност А. 

А Напишете писмо 

Прегледайте Алма 59:3-13 и напишете писмо на Пахоран за 

проблемите и грижите, които бихте имали относно обста

новката, ако бяхте Мороний. 



Алма 60 

Писмото на Мороний 
до Пахоран 

Капитан Мороний гледа как баланса на силите се накла

ня към ламанитите. Докато ламанитските армии уве

личават числеността си, нефитите не получават нито 

провизии, нито подкрепления от Пахоран. Какви биха 

били грижите ви, ако бяхте Мороний? Какво бихте 

изпитвали към Пахоран? Алма 60 е писмо, което 

Мороний пише до Пахоран. Вижте дали мислите и 

чувствата на Мороний са подобни на тези, които 

бихте имали вие. 

Разбиране на Писанията 

Алма 60 

МУДНОСТ (СТ. 14)-Ленност, мързел 

Апма 60:2З-24-"Първо вътрешността на съда ще 
бъде очистена" 
lIo-важно е !\а пазим чисти сърцата и умовете си, отколкото 

!\а се грижим пре!\имно за външната 'IИстота, защото, 

както учи една притча, "каквито са мислите (на човека) в 

душата му, такъв е и той" (Притчи 23:7). Когато срещу Него 

се изправили заради учениците Му, които не извършвали 

тра!\иционното измиване на ръце пре!\и храна, Исус учи, 'Ie 

"от сърцето произхоЖ)\ат зли помисли, убийства, прелюбо

!\ейства, блу!\ства, кражби, лъжесви!\етелства, хули". Той 

продължава, като казва, че "тия са нещата, които оскверня

ват човека", а не немитите ръце (Матея 15:19-20). 

Мороний бил загрижен, 'Ie !\ушата на наро!\а му била !\ухов

но болна и се нуждаела от пречистване. Президент Езра 

Тафт Бенсън учи за нуждата от подобно пречистване днес: 

" Ако желаем !\а очистим вътрешността на съ!\а, трябва !\а 

забравим неморалността и !\а бъ!\ем чисти ... 

Мои обични братя и сестри, като почистваме вътрешност

та на съ!\а, ще трябва !\а извършим промени в собствения 

си живот, в семействата ни и в Църквата" (в !\окла!\ на кон

ференцията, април 1986 г., стр. 4, 6; или Ensign, май 1986 г., 

стр. 5, 7). 

Изучаване на Писанията II�iiiiiii&> 
Докато изучавате Алма 60, изпълнете две от следните дей

ности (А - В). 

А Из60Р на ръководител 

lIpe!\CTaBeTe си, 'Ie капитан Мороний е кан!\и!\ат за ръко

водител на вашата страна. Прочетете Алма 60:2-10 и 

избройте Ka'IecTBaTa, които считате 'Ie биха го направили 

!\обър во!\ач. 

Б Из6ерете твърдения 

lIрегле!\айте Алма 60:10-15 и запише

те в тетра!\ката си три от сле!\ните 

твърдения, които според вас най

добре представят идеите на Мороний, 

изразени в писмото му до Пахоран. 

1. Водачите на нефитите обичат и 

подкрепят войниците си. 

2. Во!\а'IИте на нефитите са отговорни 

за смъртта на войските си. 

3. Нефитските водачи седели и не 

правели нищо, докато войниците 

им гинели в бой. 

4. Нефитските воини гинели пора!\и 

тяхната липса на вяра. 

5. Нефитското ръково!\ство било 

му!\но И пренебрегнал о армията си. 

в Напишете отново фразите 

lIo-!\олу сле!\ват няколко фрази, взети от Алма 60:23-36. 

lIpo'IeTeTe всяка от тях в контекста на съответните стихове 

и после я напишете отново със свои !\уми. 

1. "докато не сме очистили вътрешността на съда си" (ст. 24) 

2. "аз ше по!\тикна въстание сре!\ вас" (ст. 27) 

3. "а това, че претърпяхме такива големи загуби, е заради 

вашето беззаконие" (ст. 28) 

4. "ако вие не ни !\а!\ете нужната помощ, ето, аз ше !\ой!\а 

при вас" (ст. 30) 

5. "вашето беззаконие е по причина на любовта ви към 

славата и празните светски неща" (ст. 32) 

6. "Аз не търся власт, но искам да я съборя" (ст. 36) 

Алма 61 

Отговорът на Пахоран 
до Мороний 

Град Зарахемла и ръководството на нефитите са завзе

ти от врагове на свободата и праведността. Точно в това 

опасно време Пахоран получава писмото на Мороний. 

Как бихте реагирали на писмото на Мороний, ако бяхте 

Пахоран? Четейки отговора на Пахоран, помнете ряз

костта на писмото на Мороний и мислете какъв тип 

човек бил Пахоран. 



Изучаване на Писанията 11��iil> 

Изпълнете ,J(ейности А и Б, ,J(oKaTo изучавате Алма 61. 

А Про6пеми и решения 

Начертайте в тетрадката 

си ,J(Be колони и означете 

e,J(HaTa "lIроблем", а 

,J(ругата "Решение". 

Прочетете Алма 61, опи

шете проблема пред 

Пахоран и избройте 

действията, препоръчани 

от него. lIрочетете обяс

нението към главата на 

Алма 51и обяснете как 

мислите че би отговорил Мороний на решението на 

Пахоран. 

Б Сподепете пример 

Прегледайте Алма 61:15-21. 

1. Напишете ,J(Ba примера за хора, успели блаГО,J(арение на 

силата, която получили от Господ. 

2. Напишете ,J(Ba на'Iина ,J(а може ,J(а имате повече сила от 

ГОСПО,J( в живота ви. 

Алма 62 

Мороний тръгва в 
помощ на Пахоран 

Поради смелостта и водаческото умение на Мороний и 

другите лидери на нефитите бунтът на царските под

дръжници в Зарахемла е потушен и войната с ламани

тите най-накрая свършва. Какво въздействие над народа 

смятате, че имал този бунт? Какво влияние смята-

те, че имала дългата и опустошителна 

Мороний 

война с ламанитите върху 

нефитското общество 

и Църквата? Докато 

четете Алма 62, 

търсете отговори 

на тези въпроси. 

Пахоран 

Изучаване на Писанията II��-> 

Докато изу'raвате Алма 62, изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ей

ности (А - Г). 

А Изпо>Кете схематично съ6итията 

За всяко от сле,J(ните главни събития от Алма 62:1-11 напи

шете ,J(Be ПО,J(робности, които се отнасят ,J(o историята: 

1. Издигане на знамето (вж. ст. 1-5) 

2. lIобе,J(а Ha,J( царските ПО,J(,J(ръжници (вж. ст. 6-9) 

3. Налагане на закона (вж. ст. 10-11) 

Б Какво 6ихте казапи? 

lIрегле,J(айте Алма 62:12-17. lIpe,J(cTaBeTe си, че сте ръково

дител на народа на Амон. Напишете какво бихте могли да 

кажете на ламанитските пленници. 

в Напишете HeKponor 

Прочетете Алма 62:35-38 и напишете некролог за Теанкум. 

(Некролог е съобшение за смъртта на някой 'IOвек, СЪ,J(ър

жащо кратка информация за него.) Включете информация 

кой е бил той, какво е постигнал и защо е направил онова, 

което направил. 

г 0606щете паса>К 

Прегледайте Алма 62:39-51. 

1. Изре,J(ете причините, пора,J(И които мислите, че някои от 

нефитите се "ожесточили" пора,J(И войната, ,J(oKaTo ,J(руги 

се "смекчили". 

2. Обяснете как Еламан и братята му помогнали на народа 

,J(a преО,J(олее после,J(иците от войната. 

3. Какво можете да направите сега да се подготвите за труд

ните времена, които ще настъпят в живота ви, та сърцето 

ви да не се ожесточи? 

Алма 63 

Заминаване на нефитите 
на север 

След края на войната с ламанитите нефитите разши

ряват поселищата си на север. Защо мислите че това 

преселение било желано? Заради нова земя и повече въз

можности ли е или има други причини? Някои от тези, 

които заминават на север, изчезват, и мястото, на 

което се установяват, остава неизвестно. Къде може да 

са отишли? 



Разбиране на Писанията 
Алма 63 

свети неща (ст. 1, l1)-Свещените летописи и предмети на 

нефитите 

Апма 6З:5-9-Кой 6ип ArOT? 
Агот построил големи кораби и отплувал на север. Мястото 

на пристигането му никога не било научено от нефитите. 

Пророците от последните дни оповестяват, че корабите на 

Агот са стигнали островите в Тихия океан, КЪ,J(ето станали 

част от полинезийската култура. IIрез 1913 г. в отговор на 

телеграма, ПОЛУ'Iена от него по-рано, че "може би" те са 

част от народа на Агот, президент Джозеф Ф. Смит казва на 

група полинезийски светии: "Бих желал да ви кажа, братя и 

сестри от Нова Зеландия, че вие сте част от народа на Агот, 

и тук няма НИКАКВО МОЖЕ БИ!" lIосле той обяснява, че 

когато бил мисионер на Хаваите, Духът му СВИ,J(етелствал, 

че полинезийците са произлезли от Лехий (в William А. Cole 
и Elwin W. Jensen, Israel in the Pacific, 1961 Г., стр. 388). По

късно в молитвата за освещаването на храма Хаваи прези

дент Хибър Дж. Гранд благодари на Небесния Отец, че 

"ХИЛЯ,J(И и ,J(есетки ХИЛЯ,J(И от потомците на Лехий в тази 

благословена земя са наУ'IИЛИ за Евангелието" ("The 
Dedicatory Prayer in the Hawaiian Temple," Improvement Era, 

февруари 1920 Г., стр. 283). 
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Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiii:> 
Докато ИЗУ'Iaвате Алма 63, изпълнете ,J(ейност А или Б. 

А Направете сметка 

IIрегле,J(айте Алма 43:3,17; 62:39; 63:3, за ,J(а изчислите сле,J(

ните ,J(анни: 

1. Колко години прекарал във война с ламанитите 

Мороний? 

2. Колко години се наслаждавал на мирна почивка след 

края на войната? 

Б Напишете какво сте научили 

Вече сте прочели Книгата на Алма. Пишете за стих, разказ 

или част от книгата, за която чувствате, че е повлияла на 

живота ви за добро. Кажете как те са ви помогнали да стане

те ПО-,J(обър 'ювек. 



· � Книгата на Еламан � 

Върхове и падения 
Досега в Книгата на Мормон четохте за време, когато 

нефитите са били праведни, и за време, когато са били 

нечестиви. В Книгата на Еламан те се люшкат между пра

Bei\HOCTTa и не'Iестието тъй често, 'Ie това е по'пи обър

кващо. То със сигурност ни кара i\a се 'IУi\ИМ защо са така 

непостоянни. Можете i\a си записвате бележки в TeTpai\Ka

та или да отбелязвате в Писанията си всеки път, когато 

прочетете в Книгата на Елам ан, че нефитите се промени

ли от праведност към нечестие или от нечестие към пра

ведност Отбележете специално обяснението на Мормон в 

Еламан 12 на тези промени. 

Ламанитите също се променят 
Друга необичайна страна от Книгата на Еламан е че лама

нитите 'IeCTO са по-правеi\НИ от нефитите. Всъщност еi\ИН 

от най-забележителните пророци в тази книга и в цялата 

Книга на Мормон е един ламанит на име Самуил. 

Подготовка за Спасителя 
Книгата на Еламан завършва TO'IHO преi\И раЖi\ането на 

Исус Христос. Президент Езра Тафт Бенсън учи, че "летопи

сът на историята на нефитите точно преди пришествието 

на Спасителя открива много аналогии към днешното време, 

когато ние очакваме Второто пришествие на Спасителя" 

(в i\ОКЛМ на конференцията, април 1987 г., стр. 3; или Ensign, 

май 1987 г., стр. 4). Ще пожелаете i\a потърсите тези анало

гии, докато четете Книгата на Еламан. 

Еламан 1 

Война в Зарахемла 

Когато великият нефитски съдия Пахоран умира, почва 

борба кои да го замести. Това води до раздори и кръвопро

литие. По онова време нефитие са изправени пред двама 

врагове: Кискумен и Кориантумър. Кои са тези хора и 

какви са целите им? Макар да воюват с нефитите по 

различни начини, те си прилиличат в желанието си да 

унищожат нефитското общество. 

Похорон 1 Похорон 11 Покумени Морония 

великият назначен брат на команд-
върховен като нов Пахоран 11; ващ 

съдия върховен назначен нефитски 
съдия; за вър- те армии; 

убит от ховен син на 
Кискумен съдия след капитан 

убийство- Мороний 
то на 

брат му 

Поонхий Кискумен Корионтумър Тувопот 

брат на убива Пахо нефитски син на 
Пахоран 11; ран 11 и отцепник; лама нит-

пред- после предвожда ския цар 
вожда създава ламанит- Амрон 

бунт тайно ската 
срещу общество армия 

брат си 

Бележка: За помощ при произнасянето на имената вижте 
справочника в края на Книrата на Мормон (стр. 597-604). 



Разбиране на Писанията 

Ела.ма1l1 

посече стражата (ст. 20)-Изби паза'IИте 

Изучаване на Писанията 11��iiil> 
Докато изучавате Еламан 1, изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ей

ности (А - В). 

А Кой какво извършил? 

1. Напишете по едно изречение за действията на всеки от 

сле,J(ните хора вЕламан 1: lIaxopaH (синът), lIаанхий, 

lIакумени, Кис кумен, Кориантумър, Тувал ат, Морония. 

2. Обмислете какво разкрива Еламан 1:13-17 за Кориантумър 

и Тувалат. Използвайте информацията в тези стихове и 

техните бележки ПО,J( линия ,J(a опре,J(елите какво обшо 

помеж,J(У си имат тези не'Iестиви хора. Може ,J(a се изне

Ha,J(aTe. 

Б Поуката от историята 

1. Какви уроци смятате 'Ie трябва ,J(а са нау'IИЛИ нефитите 

от събитията вЕламан 1? Дайте конкретни примери от 

главата. 

2. Какви уроци смятате 'Ie могат ,J(a научат ,J(Hec хората от 

Еламан 1? Дайте конкретни примери от главата. 

в Направете рисунка 

Елам ан 1:18-34 е описание на фаталния военен xo,J( на 

Кориантумър, в резултат на който той е побе,J(ен. Сле,J( като 

ПРО'Iетете разказа, нарисувайте илюстрация на случилото се 

с ламанитските армии и защо Морония успял да ги победи. 

Еламан 2 

Бандите на Гадиантон 

ВЕламан 1 Мормон пише за двама убити върховни 

съдии. Докато четете Еламан 2, отбележете кой е нови

ят върховен съдия. Защо предполагате, че е избран той? 

Какво прави той, за да не стане третият убит върховен 

съдия? Какво може да бъде сторено срещу тази нова и 

силна заплаха за нефитската нация? Отбележете какво 

казва Мормон за последиците от тези тайни заговори. 

Разбиране на Писанията 

Ела.маll 2 

устрои засада (ст. 3)-Тайно изчака 

Епаман 2:8-Какво е таен эаrовор? 

Гадиантон 

Га,J(иантовата баН,J(а или орга

низация пре,J(ставлявала таен 

заговор. Тайни заговори са 

групи хора, използващи 

нечестиви методи за получа

ване на власт и богатство. 

Те ,J(ействат тайно, защото 

се стреМЯТ,J(а мамят и изпол

зват останалите. Служат си с 

измама, убийство и заблуда, 

и са врагове на честните пра

вителства и добрите хора нав

СЯКЪ,J(е. Те са готови ,J(a пра

вят каквото е нужно за 

напре,J(ъка на каузата им. 

Съвременните пророци ни 

предупреждават, че днес 

има организации, които са така опасни, както бандите на 

Га,J(иантон по времето на нефитите. 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiiii� 
Изпълнете дейности А и Б, докато изучавате Еламан 2. 

А Определете ключовите елементи 

1. Какво пише Мормон вЕламан 2:13-14 за възможните 

последици от тайни заговори сред нефитите? 

2. Като използвате Еламан 1:9-12 и 2:1-8,11, избройте какво 

правят тайните заговори, защо ги правят и как. 

Б Dайте един съвременен пример 

1. Като обмислите какво сте научили от изпълнението на 

дейност А, напишете как животът ви може да бъде пов

лиян от тайни заговори. 

2. Как смятате, че можем ,J(a помогнем за пре,J(отвратяване 

разпространението на тайни заговори? 



Еламан 3 

Време на благоденствие 
и развитие 

Еламан 3 включва около десет години 

от събития сред нефитите. Това е 

време, когато нефитите преживя

ват голямо благоденствие. Има 

също и забележителен растеж 

на Църквата. Мормон специално 

отбелязва какво следва да научим 

от този разказ. Обърнете 
специално внимание на 

фразите "тъй ние 

\ виждаме" и "ние 

виждаме" за тези 

важни поуки. 

Еламан, син на Еламан 

Обаче не всичко 

върви добре. 

Отбележете пред

извикателствата 

пред нефитите. 

Кои са причините 

за тях? 

Разбиране на Писанията 
Елама1l3 

лукавства (ст. 29)-Умение, измамливост 

Изучаване на Писанията II��� 
Докато ИЗУ'Iавате Еламан 3, изпълнете .J\Be от сле.J\ните .J\еЙ

ности (А - В). 

А Направете пиния на времето 

ВЕламан 3 има .J\ати. Всеки стих в сле.J\ната линия на време

то има ПРИ.J\ружаващо събитие и ГО.J\ина, в която това съби

тие е станало. Начертайте в TeTpa.J\KaTa си ПО.J\обна линия и 

я попълнете с това, което сте научили вЕламан 3. 

Стих 

Година 

Какво е 

станало? 

1 
I 

ЛИНИЯ на времето: Еnаман 3 

3 
I 

18 
I 

1923 32 
I I 

33 
I 

37 
I 

Каква споре.J\ Еламан 3:1 е връзката меж.J\У rOP.J\OCT и отцеп

НИ'Iество? 

в Припаrайте Писанията 

IIpe.J\cTaBeTe си, че имате приятел, който се бори .J\a прави 

правилни избори. Той знае, че Евангелието е истинно, но 

лощите избори са донесли чувства на вина и въпроси за въз

можността да се покае, и дали покаянието си струва или не. 

lIo какви конкретни на'IИНИ бихте МОГЛИ .J\а използвате 

Еламан 3:27-30, 35 .J\a помогнете на приятеля си .J\a избегне 

изкущение, .J\a се върне в Църквата и усили вярата си в Исус 

Христос? 

Еламан 4 

Нечестивостта и нейните 
последици 

Благоденствието може да доведе до нечестивост. Тогава 

нечестивостта може да доведе до унищожение. Това е 

вярно не само за нефитите, но и за хората днес. Защо 

трябва да бъдем застрашени от унищожение, за да при

знаем, че сме в духовно затруднение? Защо нефитите не 

се подчинявали на Господ и в добри, и в лоши времена? 

В Еламан 4 Мормон описва какво става, когато благоден

ствието води до нечестие. Думите му могат да важат 

и за нас и в някои аспекти - за обществото ни днес. 

Разбиране на Писанията 
Ела.ма1l4 

положиха усилия (ст. 3)

Опитаха, постараха се 

угнетяваха (ст. 12)-

1I0.J\тискаха, отнасяха се 

жестоко 

� придържат (ст. 25)

� Остават верни 

Изучаване на Писанията 111iiiiiii�.p. 
Изпълнете .J\еЙности А и Б, .J\oKaTo ИЗУ'Iавате Еламан 4. 

А Универсапният rрях 

1. Казано е, 'Ie rOp.J\ocTTa е универсалният грях, в смисъл, 

че почти всеки грях е някак свързан с нея. Начертайте 

в TeTpa.J\KaTa си тази връзка, като поставите .J\YMaTa гор
дост в центъра на страницата. Оградете думата и от кръга 

начертайте стрелки във всички посоки. В края на всяка 

стрелка сложете по един грях, за който Еламан 4:12-13 

казва, 'Ie ПРОИЗТИ'Iа от rOp.J\ocTTa на нефитите. 



2. Изберете три от написаните от вас грехове и обяснете как 

гор)\остта може )\а )\ове)\е )\0 тях. 

3. Какво казва Еламан 3:35 че можем да направим, за да пре

дотвратим или отстраним гордостта от живота си и така 

)\а избегнем много раЗЛИ'IНИ грехове? 

Б Cera аз виж:дам 

1. Открийте и подчертайте фразата "те видяха" вЕламан 

4:23-26 и избройте после)\иците на греха, които ви)\ели 

нефитите. 

2. Каква благословия ни е дал Господ да "виждаме" предва

рително последиците, тъй че да не ни се налага да ги 

изпитваме? (вж. Мосия 8:16-18). 

3. Дайте конкретен пример за после)\ица, която Госпо)\ е 

помогнал вие или семейството ви да разпознаете и избег

нете поради тази благословия 

Еламан 5 

Нефи и Лехий в тъмница 

Нефи, синът на Еламан, оставя съдийския престол, 

за да прекарва повече време в проповед на Евангелието, 

точно както прави Алма преди няколко десетилетия 

(вж. Алма 4:15-19). Какво ни учат действията на 

тези двама пророци за най-добрия начин да се рефор

мира обществото? Спътник на Нефи в проповядване

то е брат му Лехий, човек също тъй духовен, както и 

Нефи (вж. Еламан 11:19). ВЕламан 5 ще прочетете за 

тези велики мисионери и за съвета, който получават 

от баща си. Като четете тази глава, търсете доказа

телство, че те са послушали бащиния съвет. 

Разбиране на Писанията 

Еламан 5 

узряваха (ст. 2)-Ставаха готови за 

Изучаване на Писанията > 

Докато изу'raвате Еламан 5, изпълнете )\ве от сле)\ните )\ей

ности (А - В). 

А Една важ:на дума 

Старейшина Спенсър У. Кимбъл, тогава 'шен на Кворума 

на )\ванмесетте апостоли, казва: "Когато търсите в речника 

най-важната )\ума, знаете ли коя е тя? Може )\а е "помнете". 

Понеже всички вие сте сключили завети-знаете какво и 

как да вършите-най-голямата ни нужда е да помним. 

"Помнете" е думата. "Помнете" е програмата" ("Circles of 
Exaltation", обръщение към препо)\авателите по религиозно 

обучение, 28 юни 1968 г., стр. 8). 

1. Открийте и подчертайте думата помнете в съветите на 

Еламан към синовете му вЕламан 5:5-14 и в тетрадката 

си направете списък какво поискал той )\а помнят. 

2. Изберете тема от списъка си и обяснете как би повлияла 

на живота на човек, ако той или тя винаги помни този 

принцип. 

3. Споре)\ Еламан 5:5,14 как реагирали на бащиния съвет 

Нефи и Лехий? 

Стихове за овладяване-Еламан 5:12 

Направете някаква рисунка - може )\а я нарисувате, )\а 

използвате изрязани от вас снимки или да комбинирате 

двете, която да ви помогне да преподавате Еламан 5:12 на 

деца от Неделното училище за деца. Споделете я със семей

ството си. 

в Предоставете доказателство 

lIисанията 'IecTo говорят за силата на Божието слово. 

Това се отнася )\0 после)\иците от проповя)\ването на 

Евангелието и как то помага хората )\а се променят и 

покайват за греховете си. Като прегледате Еламан 5:13-19, 

потърсете примери за "силата на словото." Обяснете как 

хората в общността на Нефи се променили в резултат на 

пропове)\ите му. 



Еламан 6 

Благоденствието води до 

нечестивост ... отново! 

ВЕламан 6 четем за някои от резултатите на мисия

та на Нефи и Лехий сред народа - особено сред ламанити

те. Там има много мир и благоденствие. Често обаче във 

времена на мир и благоденствие е по-лесно да забравим 

Господ. Когато хората се концентрират върху съблазни

те на този свят, Сатана може да добие голяма власт над 

тях. Едно от най-ефикасните му средства са тайните 

заговори. Тайните заговори виреят където има егоизъм, 

алчност и ламтеж за власт. Тази глава разказва как 

Сатана и тайните заговори отново получават голяма 

власт сред нефитите. Какво можем да научим от това? 

Четете внимателно, за да видите какво желаят да разбе

рем Мормон и Господ, тъй че да не правим отново същи

те грешки и да изпаднем под властта на Сатана. 

Разбиране на Писанията 

Еламаll 6 

непоправими (ст. 2)- 1 примами (ст. 26)-Направи 

Непокаяли се, не съжалява- 1 желано, изкуси 

щи за претъпленията 1 плячката (ст. 38)-

1 Награбените богатства 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiii�> 

Докато изучавате Еламан 6, изпълнете две от следните дей

ности (А - Г). 

А Намерете ва�ни фрази 

1. Елам ан 6:31 ни У'IИ, 'Ie Сатана завла,тщл сърцата на "по

голямата част" от нефитите. Той не ги принуждавал, и не 

можел, да са в негова власт. Намерете поне четири фрази, 

описващи как той могъл да завладее сърцата на нефити

те. Запишете ги в тетрмката си. 

2. Какво може да направите, за да не може Сатана да завла

дее сърцето ви? Може да имате пред вид някои принци

пи, научени вЕламан 5, като част от отговора ви. 

Намиспете въпрос 

в TeTpa.J\KaTa си направете таблица, ПО.J\обна показаната 

ПО-.J\ОЛУ, СЪ.J\ържаща изрази от Еламан 6:21-31. Намислете 

въпрос, на който може .J\a се отговори с пре.J\ложения израз. 

Първата точка е пример, който да ви помогне да започнете. 

Еламан 6 OтroBop Въпрос 

ст. 21 Сатана Кой вдъхновява 
водачите на 
тайните заговори? 

ст. 22 "тъй че да могат да 
различават всеки 
техен брат, който 
е ВСТЪПИЛ в завет" 

ст. 26 Гадиантон 

ст. 28 "пълно 
унищожение" 

ст. 30 "начинателят на 
всеки грях" 

ст. 31 "потъпкаха под 
нозете си" 

в Какво Mo�e да направите? 

1. Избройте какво учи Еламан 6:17-40 за тайните заговори. 

Отбележете стиховете, където намирате всяка точка от 

списъка си. 

2. Въз основа на Еламан 6 направете .J\Pyr списък ОТ три 

неща, които може да вършите, за да предотвратите или 

отстраните тайните заговори и пагубните им последици 

от обществото. Дайте отпратка от Еламан 6 (или друго 

писание) за всяка намерена от вас И.J\ея. 

Г Сравнете 

В тетрадката си направете таблица, подобна на следната, за 

.J\a сравните състоянието на нефитите с това на ламанитите 

в края на Еламан 6. За всеки изброен СТИХ от Еламан 6 напи

шете какво разкрива той за състоянието на нефитите или 

ламанитите. Някои стихове дават информация само за една 

от групите. 

Нефити Еламан 6 Ламанити 

ст. 34 

ст. 35 

ст. 36 

ст. 37 

ст. 38 

ст. 39 

ст. 40 
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Еламан 7 

Нефи обявява покаяние 

Ела,Маll 7 

на народа си 

Нефи 

Нефи проповядвал Евангелието 

далеч от родината си. Когато се 

връща, е учуден и разочарован 

от голя,Мото нечестие на наро

да. Ела,Ман 7 разказва какво 

казва той на хората за тяхно-

обречен (ст. 9)-От!\а!\ен, съгласен 

Изучаване на Писанията 11:iiiiiii�-=> 

Изпълнете !\ейности А и Б, !\окато изучавате Еламан 7. 

А Предпож:ете химн 

Прегледайте Еламан 7:1-11. Кой химн би бил добър да 

пов!\игне !\уха на нефитите? Защо? (За !\опълнителна 

помощ вижте показалеца в края на сборника с химни.) 

Б Опредепете важ:ни идеи 

lIолзвайки наученото от Еламан 7:11-29, отговорете на сле!\

ните въпроси: 

1. Каква казва Нефи, че е причината за неговата "голяма 

скръб" (ст. 11) за нефитите? 

2. Какво казва Нефи, че ще се случи, ако не се покаят? 

(Потърсете повтарящата се фраза "освен ако не се покае

те" в тези стихове.) 

3. Какви пре!\упреж!\ения сте 'IУЛИ !\а !\ават живите ни про

роци на хората днес? 

Еламан 8 

Пророчество за убийство 

Ела,Ман 7 сочи, че Ела,Ман е ,Много откровен в проповядва

не на Евангелието. Какво се случва, когато Лехий, Нефи, 

Авинадий, Ал,Ма и А'мулик са така nРЯ'ми къ,М своя 

народ? Как, 'мислите, били приети поученията на Нефи 

от народа 'му? Обърнете специално вни'мание какво каз

ват и правят съдиите на Гадиантон? 

Разбиране на Писанията 

Ела,Маll 8 

сполети (ст. 8)-Случи се 

Епаман 8:19-20-Кои са 3енос, 3енок и Еэияс? 
Това е единственият път, когато в Писанията е споменато 

името на Езияс. Подобно на Зенос и Зенок, неговите 

пропове!\и се съ!\ържали върху плочите от ПИРИН'I (вж. 

"Разбиране на lIисанията" за 1 Нефи 19:10, стр. 29). 

Епаман 8:21-Мупик, син на Седекия 
lIотомците на Мулик били част от наро!\а на Зарахемла, 

открити от Мосия 1 и неговия наро!\ (вж. Омний 1:14-19). 

Те станали нефити. 

Изучаване на Писанията 

Изпълнете !\ейност А или Б, !\окато изу'raвате Еламан 8. 

А Сравнете 

1. ВЕламан 8:1-10 някои от не'Iестивите ръково!\ители на 

наро!\а осъж!\ат Нефи. Споре!\ ст. 4 и 10 защо те не хва

щат и не отвеж!\ат Нефи, за !\а му навре!\ят? 

2. В контраст с чувствата на нечестивите хора вЕламан 8 

открийте фразата в У'Iение и Завети 121:45, която описва 

чувствата, които бихме изпитали, когато живеем !\обро!\е

телно и праве!\но. 

3. Напищете обобщение на урока, който можем да научим 

от Еламан 8:4, 10. 

Б Допъпнете изпож:ението 

Нефи използва примери от историята, за да помогне на 

хората да разберат истината. Направете в тетрадката си 

таблица, по!\обна на тази по-!\олу, за !\а изложите главните 

и!\еи в пре!\ставянето му. Използвайте Еламан 8:11-20, за !\а 

!\опълните изложението. 



Нефи учи същите истини, 
както друrи пророци преди Hero. 

Еламан 9 

Убиецът е разкрит 

Как човек може да знае, че някой е пророк? В края на 

Еламан 8 Нефи предсказва смъртта на върховния 

съдия. Изглежда логично щом хората открият истина

та за това предсказание, то да им докаже, че Нефи е 

пророк. Като четете Еламан 9, търсете различните 

реакции на сбъдването на неговото пророчество и мис

лете защо хората реагират така различно. Дали тези 

хора разбират ролята на пророка? Коя е най-важната 

роля на един пророк? 

Разбиране на Писанията 
Еламан 9 

поразил (ст. 8)-У.J\РЯМ, : съучастник (ст. 20)-

повалям � Участник в заговор 

да го засекат (ст. 19)-да го � необрязани по сърце 
накарат да каже нещо � (ст. 21)-Хора с нечисти 

грешно : сърца 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiii> 
Докато изу'raвате Еламан 9, изпълнете .J\Be от сле.J\ните .J\еЙ

ности (А - В). 

А Какво са осъзнали? 

IIpo'IeTeTe Еламан 9:1-15 и отговорете на сле.J\ните въпроси: 

1. Какво открили петимата нефити във връзка с предсказа

ното от Нефи? 

2. Защо те са "връхлетени от страх" и "се разтрепераха" и 

"паднаха на земята" поради видяното? (Бъдете конкретни; 

цитирайте в отговора си стихове от Еламан 7). 

3. Защо петимата нефити били затворени? 

Б Открийте истинската причина 

1. Споре.J\ Еламан 9:16-20 какво обяснение .J\aBaT нечестивите 

СЪ.J\ИИ за TO'IНocTTa на пророчеството на Нефи? 

2. Ако нечестивите съдии биха били накарани да обяснят 

защо мислели, че Нефи извършил онова, в което те го 

обвинили, какво мислите, че биха казали? 

3. Каква, мислите, е истинската причина те .J\a обвинят 

Нефи? 

4. lIo какво тези СЪ.J\ИИ са ПО.J\обни на хора, отказващи .J\Hec 

.J\a повярват в .J\оказателствата, че Бог е жив и говори на 

Своите пророци? 

в Завършете изречението 

IIрепишете сле.J\ните незавършени изре'Iения в TeTpa.J\KaTa 

си. lIосле ги .J\овършете с информацията от Еламан 9:39-41. 

1. Някои хора повярвали в .J\умите на Нефи, зашото ... 

2. Други слушали петимата нефити и вярвали, защото ... 

3. Някои казали, че Нефи е пророк, защото ... 

4. Други казали, че той бил бог, защото ... 



Еламан 10 
Нефи получава голяма сила 

Може да nО'мисли'м, че хората биха поискали да следват 
Нефи след изпълнението на пророчествата ,му за върхов
ния съдия. Обаче спорът в края на 
Ела,Ман 9 доказва, че чудесата не 
обръщат хората във вярата. Търсете 
в Ела,Ман 10 качествата, позволява
щи човек да е неnоколеби'м. 
Отбележете и специалната 
власт, която Господ дава на i 
Нефи, и защо 'мУ е �- .' 
поверена такава � , '. 
благословия. Как rJ lfi � 
тази власт от Бог �� 
повлиява на хората? 
Как би следвало да 
и,М повлияе? 

Разбиране на Писанията 
Ела,Ман 10 

��. . . - ,  
'. '" 9' ./" . 'т .# \ . А . -

Нефи 

обезсърчен (ст. 3)-Тъжен, 1 мор (ст. 6)-Болест, заболя

разочарован, обезкуражен 1 ване на хора или реколта 

Еламан 10:4-1 О-Нефи получава специална власт 
от ftor 

Еламан 10:7 учи, че Господ обещал на Нефи каквото 

той върже и развърже на земята, )щ остане вързано или 

развързано на небесата. Това е същата власт, )lД!\ена от 

Спасителя на lIетър, Яков и Иоан (вж. Матея 16:19) и на 

Пророка Джозеф Смит (вж. У. И З. 128:8-10; 132:46). Тази 

същата власт, или ключове, се държи от президента на 

Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. 

От разказа вЕламан 10 HaY'IaBaMe, че тази власт се !\ава 

само на онези, на които Госпо!\ може !\а се !\овери. 

Изучаване на Писанията 11��i:> 
Изпълнете !\ейности А и Б, !\окато изучавате Еламан 10. 

А Защо Нефи попучип тази rопяма 
впаст? 

1. Избройте обещанията, дадени от Господ на Нефи в 

Еламан 10:4-10. 

2. Защо споре!\ тези стихове Госпо!\ желае !\а му !\а!\е такава 

голяма власт? 

3. Прочетете също и Учение и Завети 50:29 и обяснете защо 

Нефи бил тъй благословен, според този стих. Обяснете 

също какво значи този стих за вас. 

Б Какво 6ихте казапи? 

Представете си, че сте нефит, живеещ по времето на 

Еламан 10 и сте сви!\етел на разказаното тук. Ако пишете 

на приятел от !\але'Iен гра!\ за пророк Нефи, какви три 

характерни 'Iерти бихте споменали в писмото си? Обяснете 

какво впечатление ви е направила всяка от тези черти 

относно Нефи. 

Еламан 11 
Нефи упражнява властта си 

в полза на народа 

Ако получите властта, дадена от Господ на Нефи в 
Ела,Ман 10, как наи-добре бихте я използвали да nО'могне
те на народа си? Ела,Ман 11 разказва какво прави Нефи и 
как отвръщат хората. Потърсете също повече за влия
нието на Гадиантоновите банди върху нацията. Кои 
бихте казали, че е наи-голе'мият nробле'м на нефитския 
народ? Как се проявява (вижда) този nробле'м днес? 

Разбиране на Писанията 
Ела.маll 11 

власеница (ст. 9)-Груба 

!\реха, носена като белег 

на траур 

1 опустошение (ст. 27)-
1 Щета, объркване, разруше

: ние 

: плъзнаха (ст. 31)-1 Плъпнаха, изпълниха 

Изучаване на Писанията Iliiiiiii�� 
Докато изучавате Еламан 11, изпълнете две от следните дей

ности (А - В). 

А Опредепете детайпите 

Напишете сле!\ните заглавия в тетра!\ката си. Открийте и 

избройте подробности от разказа вЕламан 11:1-18, отнася

щи се към всяко заглавие. 

• IIроблемът 

• Решението на Нефи 

• Последиците 

• Крайният резултат 



Създайте първа страница 

Еламан 11:17-22 описва случилото се през няколко го)щни 

от управлението на СЪi\иите (ок. 16-14 г. пр. Хр.) lIолзвайки 

слеi\ната примерна първа страница на cei\eMi\eceT и шеста

та година, направете вестникарски първи страници за 

седемдесет и седмата и седемдесет и осмата години, като 

използвате описаните за всяка година събития. 

-

НефитсКИ времен: 
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в Как стана това? 

lIpo'IeTeTe Еламан 11:28-37 и отговорете на слеi\ните 

въпроси: 

1. Как нефитските и ламанитските армии се опитали да се 

отърват от Гаi\иантоновите разбойници ? 

2. Доколко те успели? 

3. 3ашо Гаi\иантоновите разбойници станали толкова 

силни? Какъв урок може i\a БЪi\е HaY'IeH i\Hec? 

Елам ан 12 
ии тъй ние виждаме" 

ВЕламан 12 Мормон прекъсва разказа си за нефитите, 

за да говори дирекно на нас. В предишните глави тои 

записва как нефитите идват от нечестието в nравед

ността и после обратно в нечестието - отново и отно

во. Това, което маи особено дразни Мормон, е че нефи

тите са праведни само когато спешно се нуждаят от 

Божията помощ. Но изглежда не са такива, когато 

Господ ги благославя и им праща благоденствие. Прочете 

внимателно тази глава, защото тя е писана за нашето 

време. За щастие можем да научим съвета на Мормон 

и да избегнем проблемите, пред които били изправени 

нефитите. 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiii� 
Докато ИЗУ'Iaвате Еламан 12, изпълнете i\Be от слеi\ните i\ей

ности (А - В). 

А Ви� принципите 

1. Във всеки от първите три стиха на Еламан 12 Мормон 

пише какво слеi\ва i\a "ВИi\ИМ" от примера на нефитите. 

Може да си подчертаете изразите "можем да видим", 

"можем да види, че в същото време", "и можем да видим" 

и "ние виждаме" в ст. 1-3. После в тетрадката си изредете 

със свои i\УМИ принципите, които Мормон иска i\a е сигу

рен, че разбираме. 

2. Добавете в списъка принципите за Бог и човека, който 

Мормон определя в ст. 4-6. 

3. Дайте пример за еi\ИН от тези принципи, който сте ВИi\е

ли в i\ействие сега. 

Б Из6ерете и използвайте ва�ните думи 

Еламан 12:8-20 описва властта на ГОСПОi\. От всеки от стихо

вете в този пасаж изберете i\YMa или фраза, за която мисли

те, че е важна по отношение на онова, което учи Мормон. 

След като изброите ключовите думи, употребете ги всички

те в написване на обобщение на посланието на Мормон в 

тези стихове. 

в Заключението 

Еламан 12:23-26 СЪi\ържа съвета на Мормон какво иска от 

нас ГОСПОi\. lIpei\CTaBeTe си, 'Ie имате приятел, който има 

проблеми, СХОi\НИ с изпитаните от нефитите. lIриемете, 

че вече сте обяснили принципите, които учи Мормон в 

Еламан 12:1-22 и със свои думи напишете същия съвет 

до приятеля си. 

Еламан 13 Самуил Ламанитът пророкува на нефитите 
Ситуацията вЕламан 13 е различна от това, което 

обикновено намираме в Книгата на Мормон. Тази глава 

ни разказва за един ла.манитски пророк, Самуил, които 

пророкува на непокаялите се нефити за предстоящото 
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Разбиране на Писанията 

Ела.ма1l13 

опустошение (ст. 32)-Наказание 

им унищожение. 
Нефитите отхвърлят 

Самуил - но не защото 
тои е ламанит. Като 

четете тази глава, 
мислете за посланието 

на Самуил и защо тои 

пожелал да го отправи. 
Запитаите се защо 

хората отхвърлили 
Самуил и посланието 

му. Защо хората във 
всички времена отхвър

лят посланията на 

пророците? 

Еламан 1З:24-29-0тхвърляне на пророците 

Когато отхвърляме истински пророци, които виж!\ат чрез 

светлината на откровение, и вместо това сле!\ваме тези, 

които нямат божествена светлина, Be'Ie сле!\ваме "слепи 

водачи" (Еламан 13:29). Президент Марион Г. Ромни, който 

бил член на Първото Президентство, казва: "Онези, които 

открито заявяват, че приемат Евангелието и в същото време 

критикуват и отказват !\а сле!\ват съвета на пророка, заемат 

незащитима позиция. Този !\ух во!\и !\о веРООТСТЪПНИ'Iест

во" (в !\окла!\ на конференцията, април 1983 г., стр. 21; или 

Ensign, май 1983 г., стр. 17). Президент Езра Тафт Бенсън, 

тогава президент на Кворума на дванадесетте апостоли, 

учи: "Начинът, по който реагираме на словата на един жив 

пророк, когато ни казва това, от което се нуж!\аем !\а знаем, 

но в което по-скоро не бихме се вслушали, е тест за нашата 

вярност" ("Fourteen Fundamentals in Following the Prophet," в 

1980 Devotional Speeches 01 the Year, 1981 г., стр. 28). 

Еламан 1З:З8-Как се получава щастието? 

lIророкът Джозеф Смит учи: 

"Щастието е цел и замисъл на съществуването ни; и ще 

бъ!\е завършекът, ако сле!\ваме пътеката, която во!\и към 

него; тази пътека е !\обро!\етел, прав!\ивост, вярност, свя

тост и спазване на всички Божии запове!\и ... 

... Той никога не би установил обред или дал заповед на 

Своя наро!\, която в приро!\ата си не е обмислена (планира

на) !\а поощри това щастие, което е планирал Той, и което 

не ще се ИЗ'Iерпи, в най-голяма слава и !\обро за онези, 

които приемат Неговия закон и обреди" (History 01 the 

Church, 5:134-35). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiii':> 
Изпълнете !\ейност А или Б, !\окато ИЗУ'Iавате Еламан 13. 

А Из6ройте rpeXOBeTe И поспедиците 

1. Открийте и избройте греховете, които Господ казва, че са 

най-изкусителни за хората (вж. ст. 7-8, 14-24, 26-28, 38). 

2. Кои от тях мислите, че са най-изкусителни за хората на 

ваша възраст днес? 

3. Избройте после!\иците, за които пре!\упреж!\ава Госпо!\, 

ако нефитите не се покаят (вж. ст. 8-10, 17-20, 29-38). 

4. По какви начини тези последици сполитат онези, които 

отказват да се покаят днес? 

Б ИСТИНСКИ ПРОРОЦИ, пъ>Кпиви ПРОРОЦИ 

ВЕламан 13:24-28 Самуил описва как нефитите отхвърлят 

истинските пророци и почитат лъжливите. Прегледайте 

тези стихове с родител или ръководител от Църквата и 

зае!\но попълнете сле!\ното: 

1. Дайте някои примери, показващи как днес хората 

отхвърлят истинските Господни пророци. 

2. Дайте примери на хора и организации, към които се 

обръщат за съвет някои, вместо към Госпо!\ните пророци. 

3. Изследвайте Еламан 13:29-39 и опишете как тези стихове 

може !\а се изпълнят !\нес. 

Еламан 14 

Знамения за раждането 
и смъртта на Христос 

Нефитите са разделени от земното служене на 

Спасителя на разстояние от стотици мили. Те знаят 

за Исус Христос и Евангелието Му чрез писанията си и 



свидетелствата на пророците си и чрез лично открове
ние. ВЕламан 14 ще научите за някои многа специални 
знамения, обещани на нефитите, които да отбележат 

раждането и смъртта на Исус Христос в Израел. Като 
продължавате изучаването си на оставащата част от 

Еламан и 3 Нефи, търсете изпълнението на тези знаме

ния. Отбележете и кои вярва на тези свидетелства, кои 
не и защо. 

Ние сме в подобно положение. Разделени сме във времето 
от земното служение на Спасителя от стотици гадини. 
Имаме същите свидетелства и възможности да получава
ме лично откровение. Имаме и свидетелството на съвре
менните пророци, че Исус Христос наистина е Синът 
Божии и че Таи ще доиде отново. Имаме и специални зна

мения, които са били обещани във връзка с Второто при
шествие. Като четете колко пълно се изпълнили проро
чествата за първото идване на Спасителя, помислете над 
сходствата с пророчествата за Второто Му пришествие 
( вж. и У. иЗ. 1:37-38). 

Разбиране на Писанията 

Еламан 14:18-20-Какво е "духовна смърт" или 

"втора смърт"? 

За пове'Iе информация вж. раз!\ела "Разбиране на 
lIисанията" за Алма 12 (стр. 103). 

Еламан 14:29-З1-Можем да иэ6ираме действията 

си, но не и последиците 

Старейшина Ричар!\ Г. Скот, член на Кворума на !\вана!\е

сетте апостоли, учи: 

"Когато !\руги ви !\ават 
съвет, някога казвали ли сте 
"Просто не вярвам на твоя 
начин. Това са твои стан
дарти и твои принципи. 
Аз имам свои собствени"? 
Моля разберете, 'Ie никой 
не може !\а промени исти
ната. Благови!\ните причи
ни, непреодолимият личен 
интерес, всички спорове на 
хората, гневът или личното 
желание не могат !\а проме
нят истината. Сатана знае 
това, затова се опитва !\а 

създаде обстановка, където човек неразумно почва да 
счита, че не само може да избира какво да прави, но и 

да решава кое е правилно. Сатана се бори да ни убеди да 
живеем извън истината 'Iрез оправ!\аване на !\ействията 
ни като право на избор. 

Но нашият Вечен Отец е определил истината и е постано
вил кое е правилно и грешно пре!\и сътворението на този 
свят. Той е установил и после!\иците от ПО!\'Iинението и 
непо!\чинението на тези истини. Той защитава правото ни 

!\а избираме житейския си път, тъй че !\а можем !\а растем, 
!\а се развиваме и !\а бъ!\ем щастливи, но нямаме правото да 
избираме последиците от своите постъпки ... 

Моля разберете, никой няма привилегията !\а избира кое е 
правилно. Бог е запазил тази привилегия за себе си. Нашата 
свобо!\а на избор ни позволява !\а избираме меж!\у различни 
пътища, но после сме обвързани от последиците, постано
вени от Бог. След това, ако не харесаме къде ни води пътят, 
единственият изход е чрез покаяние" (в доклад на конфе
ренцията, октомври 1992 г., стр. 82-83; или Ensign, ноември 
1992 г., стр. 61). 

Изучаване на Писанията 
Докато изу'raвате Еламан 14, изпълнете !\ве от сле!\ните !\ей
ности (А - В). 

А Из6 ройте знаменията 

1. Направете две колонки в тетрадката ви. Озаглавете 
е!\ната "Знамения за раж!\ането на Христос", а !\ругата -
"Знамения за смъртта на Христос". Избройте знаменията, 
!\а!\ени от Самуил на хората вЕламан 14:2-7, 20-28; запи
шете и стиха, в който е записано съответното знамение. 

2. Коя е целта на знаменията, според Еламан 14:8-13, 28-31? 

Б Защо е тря6вапо да умре Исус? 

Еламан 14:14 почва 
с ПРОРО'Iеството на 
Самуил за знаменията 
за смъртта на Исус 
Христос. Като част от 
това предсказание той 
обяснява защо е трябва
ло !\а умре Христос. 
Обобщете тези важни 
У'Iения, като изброите 
причините,дадени 
от Самуил в Елам ан 
14:15-19. 

в OTroBopeTe, като изпопзвате 
Писанията 

Представете си някоя млада личност да казва "Всеки ме 
по!\лу!\ява! Ро!\ители, ръково!\ители, У'Iители - всеки не 
спира !\а ми казва какво !\а правя. Защо има толкова много 
запове!\и? Защо просто не ме оставят на мира !\а вземам 

сам своите решения?" Използвайте Еламан 14:29-31 и заяв
лението на старейшина Скот от раздела "Разбиране на 
Писанията", за да напишете отговор на въпросите на тази 
личност. Не пропускайте !\а включите обяснение на връз
ката меж!\у правото на избор, после!\иците и запове!\ите 
на Небесния Отец. 
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Елам ан 15 

н Ако вие не се покаете ... " 

През по-голямата част от разказа на Книгата на 

Мормон нефитите се радват на благословиите от 

Евангелието, включително привилегиите да имат 

пророци и Писания. Господ казва, че където много е 
дадено, много се изисква (вж. Лука 12:48; У. иЗ. 82:3). 

Потърсете как Самуил учи на този принцип в 
Еламан 15. 

Разбиране на Писанията 
Елама1l15 

запустеят (ст. l)-lIусти, 

разрушени, празни 

� благоразумно (ст. 5)-В пра

: Bei\HOCT 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете i\ейност А или Б, i\OKaTO изучавате Еламан 15. 

А 06яснете идеята 

1. Според Еламан 15:3 и Учение и Завети 95:1; 101:1-9, каква 

е целта на ГОСПОi\НОТО назИi\ание? 

2. Как назиданието е проява на любовта на Бог към нас? 

3. По какви начини назидаващата любов на Господ е подоб

на на рОi\ителската любов, когато те наказват при НУЖi\а 

i\eqaTa си? 

4. Прегледайте предупреждението на Самуил към нефитите 

в Еламан 15:14-17 и обяснете как това писание е подобно 

на ГОСПОi\НОТО преi\упреЖ)\ение в У'Iение и Завети 82:1--4. 

Б Как да 6ъдем непокопе6ими и 
постоянни 

Самуил СО'IИ, че ламанитите, които били обърнати във вяра

та чрез проповеi\ите на Амон и неговите братя, останали 

верни i\ОрИ когато нефитите не били (вж. Еламан 15:1-6). 

1. Изследвайте Еламан 15:7-8 и определете какво се случва 

на тези ламаните, което ги прави "непоколебими и посто

янни във вярата". 

2. Начертайте следната диаграма в тетрадката си и попъл

нете празните стъпки от наученото в ст. 7-8. 

Знание на истината 
и вяра в Светите 

писания. 

Те са непоколебими 
и постоянни във вярата. 

3. Каква 'ШСТ от този процес смятате, че трябва i\a ПОi\обри

те, за i\a увеличите вярата си в Исус Христос? 

Елам ан 16 

Реакции на проповедта 
на Самуил 



Докато Еламан 13-15 е разказ за пророчествата на 
Самуил сред нефитите, Еламан 16 разказва за различ
ните начини, по които народът реагирал на тях. 
Евангелското послание може да предизвика много различ
ни реакции. Президент Спенсър У. Кимбъл казва, че 
поклонението "е индивидуална отговорност и независимо 
какво се казва от амвона, ако човек иска да се поклони на 
Господ с дух и в истина, може да го стори чрез посещение 
на събранията, приемане от причастието и размишле
ние над красотите на Евангелието. Ако (църковната) 
служба за вас е провал, вие сте се провалили. Никой не 
може да се поклони заради вас; трябва да извършите 
собственото си служение за Господ" ("The Sabbath-A 
Delight," Ensign, януари 1978 г., стр. 5). Като четете 

как хората реагират на Самуил, помислете как бихте 
отвърнали вие на посланието. Отбележете и как се про
менят чувствата с отдалечаване от времето на проро
чествата на Самуил. 

3а 3 Нефи 
До изданието на Книгата на Мормон от 1879 г. тази книга 

била озаглавено просто "Книгата на Нефи, синът на Нефи, 

който бе син на Еламан". Старейшина Орсън lIpaT, който 

бил 'шен на Кворума на .J\BaHa.J\eceTTe апостоли, препоръчва 

добавянето на заглавието "Трети Нефи", което е одобрено 

от Първото Президентство. 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiii':> 

Изпълнете .J\еЙност А, .J\OKaTO изу'raвате Еламан 16. 

А Сравнете разделението сред народа 

1. Изредете следното в тетрадката си: "мнозина" (Еламан 

16:1), "
ВСИ'IКИ онези" (ст. 2), "мнозина" (ст. 3), "всички 

тези" (ст. 5), "по-голямата част" (ст. 6), "по-голямата част" 

(ст. 10), "по-малката част" (ст. 10), "ЛЮ.J\ете" (ст. 12), "'!Ове

ците, мъдреците" (ст. 14), "людете" (ст. 15-22), "народа 

Господен" (ст. 23). След всеки запис напишете със свои 

думи как точно тази група хора реагирала на посланието 

на Самуил, на поученията на Нефи или на знаменията и 

изумленията през после.J\ните пет го.J\ини пре.J\И раЖ.J\ане

то на Исус Христос 

2. Размислете какво трябва да е значело да си истински 

последовател на Исус Христос по времето на Еламан 16. 

Напишете какво може .J\a направите .J\Hec в личната си 

ПО.J\готовка за Второто Му пришествие и защо това 

е важно. 

Мормон съставя книгата 3 Нефи от записите на пророк на 

име Нефи, ПРОИЗХОЖ.J\ащ от фамилията летописци на Алма 

(вж. придружаващата схема). 

Летописци 

Тази книга заПО'IВа във времето на раЖ.J\ането на Спасителя. 

Първите няколко глави разказват какво става сред нефитите 

и ламанитите в периода на земния живот на Исус Христос. 

По-голямата част от 3 Нефи отбелязва думите и действията 

на Спасителя по време на посещението Му cpe.J\ Hap0.J\a на 

Книгата на Мормон сле.J\ разпването и възкресението Му. 
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3 Нефи 1 

"Утре идвам в света" 

Били ли сте някога осмивани заради вярванията ви? 
Обмислете колко много вяра трябва да има човек, за 
да остане лоялен и верен, дори ако това значи затвор 

или осъждане на смърт. Вярващите нефити и лама
нити изпитват точно това предизвикателство, кога
то наближава времето да се изпълнят пророчествата 
на Самуил за пришествието на Исус Христос. Като 
четете 3 Нефи 1, опитайте да си представите какво 
биха могли да кажат невярващите на вярващите и 
колко трудно ще да е било да останеш верен в онези 
дни. Повечето от вас са запознати с разказа за ражда
нето на Спасителя във Витлеем, но събитията, ста
нали сред народа от Книгата на Мормон по време на 
раждането на Христос са също така значими. 

Разбиране на Писанията 
3 Нефu 1 

ТВЪРДИНИ (ст. 27)-Фортове, укрепления 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiii�> 
Докато изучавате 3 Нефи 1, изпълнете дейност А или Б. 

А Направете запис в дневника си 

1. Напишете това, което споре.J\ вас 'ювек, живял по онова 

време, би могъл да запише в дневника си след събитията 

в 3 Нефи 1:1-21. Опишете обстановката, - нмеЖ.J\ите, стра

ховете и реакциите, които биха могли .J\a имат онези хора. 

2. Обяснете как можем да учим за Господ и пророците Му 

от подобно изживяване. 

Б 06ръщания във вярата 

1. Избройте поне четири различни групи хора, за които става 

дума в 3 Нефи 1:22-30 и опишете как знаменията за ражда

нето на Христа повлияли на СВИ.J\етелството и обръщането 

на всяка група. 

2. На какво ви учи това за важността на знаменията в проце

са на обръщане? 

3 Нефи 2 

Чудеса сред нечестия и война 

"По-голямата част от хората" са обърнати, когато 
са дадени знаменията за раждането на Христос (вж. 

3 Нефи 1:22). Знаменията обаче не обръщат хората, те 
ги укрепяват и потвърждават истините за онези, които 
вече са обърнати. З Нефи 2 разказва какво става, когато 
хората, чието обръщане във вярата се опира на знамени
ята, забравят чудесата и събитията, на които са били 

свидетели. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете дейности А и Б, докато изучавата 3 Нефи 2. 

А Стъпки към падението 

Въпреки че промяната в поведението на хората, за която 

'IeTeM в 3 Нефи 2:3, изглеЖ.J\а, се появява бързо, тя не настъп

ва Be.J\Hara. 

1. Направете диаграма, представяща как стъпка по 

стъпка някои хора се ОТ.J\алечават от "голямо(то) опро

щение на греховете" в 3 Нефи 1:23 към "голямо He'Iec

тие" в 3 Нефи 2:3. Означете всяка стъпка с изрази от 

3 Нефи 1:27-2:3. 

2. Направете друга диаграма, представяща процеса на въз

висяване към по-голяма .J\YXOBHOCT. Разберете какво тряб

ва .J\a направите, за .J\a останете верни на Евангелието и .J\a 

увеличите вашата вяра и СВИ.J\етелство за Исус Христос. 

Б Принципи за предпазване 

1. Какво направили нефитите и ламанитите, за .J\а се 

пре.J\пазят и "ПОЛУ'I(ат) известно преимущество" Ha.J\ 

Гадиантоновите разбойници? (вж. 3 Нефи 2:11-12,17). 



2. Какво i\ало на Гаi\иантоновите разбойници "много преи

мущества"? (вж. ст. 18). 

3. Какво смятате че е посланието от тези случки към днеш

ните членове на Църквата? 

3 Нефи 3-4 

г адиантоновите разбойници 
заплашват хората 

Било ли ви е страх понякога заради порочното влияние 
на света? Писанията ни учат, че "Бог ни е дал дух не на 

страх, а на сила, любов и себевладение" (2 Тимотея 1:7) 

Гедеанхий 

и "ако сте nодготвени, вие 
няма да се боите" (У. из. 

38:30). В 3 Нефи 3-4, 
Г адиантоновите раз

бойници опитват да 

всеят страх в сърца
та на вярващите. 

Докато изучавате 

тези глави, обърнете 
внимание как нефити

те и ламанитите 

отвръщат на злото с 

вяра вместо със страх. 

Разбиране на Писанията 
3 Нефu 3 

всеоръжие (ст. 3)

Въоръжени 

3 Нефи 4 
налитат (ст. l)-Напаi\ат 

устремно 

плячкосват (ст. 4-5)

Грабят, вземат със сила 

съчувствие за благополу
чието ви (ст. 5)-Грижа ме 

е за вас 

наложат обсада (ст. 16-18, 

23)-Обкръжават и напаi\ат 

оскъдицата (ст. 19)

Липсата 

Изучаване на Писанията 
Докато изу'raвате 3 Нефи 3-4, изпълнете i\ейност А или Б. 

А Разпознаване и преоДопяване на 
зпите впияния 

1. Избройте какво са направили и казвали Геi\еанхий и 

3амнария в 3 Нефи 3:1-10; 4:7,16-23, което i\a ви напомня 

за меТОi\ите и изкушенията на Сатана. 

2. Как бихте могли да приложите съвета на Лахонеус и 

Гедгедоний от 3 Нефи 3:11-22, 24-26; 4:8-10, 15, 18, 33, за 

i\a преОi\олеете атаките на Сатана i\Hec? 

Б Впечатпяващ външен вид 

1. Опишете как са били обле'Iени Гаi\иантоновите разбой

ници (вж. 3 Нефи 4:7- 8) и обяснете защо мислите, 'Ie са 

се облекли така. Свършило ли е работа? 

2. Опишете ситуация в живота ви, когато сте искали да съз

дадете дадено впечатление чрез начина си на обличане. 

3. Обобщете съвета, i\ai\eH от РЪКОВОi\ителите на Църквата в 

"Облекло и външен вид", както е дадено в брошурата За 
укрепването на младежите. 

3 Нефи 5 

Обяснение и свидетелство 
ОТ Мормон 



в 3 Нефи 4 чете'м как заплахите от гадиантоновите 

разбойници 'мотивират нефитите и ла,Манитите да се 

покаят. В 3 Нефи 5 ще прочетете за благасловиите, 

които те получили заради своето покаяние. От прочете

ното досега в Книгата на МОр'мон колко С'мятате, че е 

продължил този период на ,Мир и преуспяване? МОр'мон 

също така се представя в тази глава и обяснява защо е 

съхранил и съкратил летописите, които сега нарича,Ме 

Книгата на Мор,Мон. Обърнете вНИ'мание, че в последни

те дни Евангелието ще достигне до всички хора и дО'мът 

Израилев ще бъде събран. 

Разбиране на Писанията 

3 Нефu 5 

изоставиха (ст. 3)

отказаха се 

блудствата (ст. 3)-сексуал

на безнравственост 

: си бяха отишли (ст. 14)

� Умрели 

3 Нефll 5:1З-Мормон, учеНIIКЪТ на Исус XplICTOC 

Старейшина Тиодър М. Бъртън, който бил член на 

Ce.J\eM.J\eceTTe, У'IИ, че "поне в английския език .J\YMaTa дис

циплина (discipline) има същия корен като .J\YMaTa ученик 

(disciple)" (в .J\окла.J\ на конференцията, октомври 1985 г., 

стр. 81; или Ensign, ноември 1985 г., стр. 65). Може да се 

каже, че ученик е дисциплиниран човек, който приема, учи 

и живее според учението или начина на живот (вж. Иоана 

3:25). Мормон бил после.J\овател на Исус Христос и живял 

споре.J\ Неговите учения. 

3 Нефll 5:21-26-дОМЪТ на Яков 11 потомството 

на ИОСllф 

В 3 Нефи 5:21-26 Мормон разказва често повтаряната тема 

за Книгата на Мормон -събирането на дома Яковов или 

на дома Израилев. "Остатъкът от потомството на Иосиф" 

се отнася за потомците на Лехий, живеещи в наше време. 

lIpopo'IecTBaTa, свързани с .J\ецата на Лехий, са изпълнени 

по .J\рамаТИ'Iен на'IИН. 

Изучаване на Писанията II:iiiiiiiiiiiiiii':> 
Изпълнете .J\еЙност А, .J\oKaTo изучавате 3 Нефи 5. 

А Срещнете автора 

1. Прегледайте 3 Нефи 5:8-20 и избройте поне пет неща, 

които научавате за: 

а. Мормон. 

б. Летописите, които Мормон съкращава за Книгата на 

Мормон. 

2. Какво .J\обавя знанието на тези неща към разбирането и 

високата ви оценка за Книгата на Мормон? 

3 Нефи 6 

От праведност към 
"ужасно нечестие" 

ПО'мислете за някой на ваша възраст, който е праведен и 

и,Ма силно свидетелство. Представете си, че след четири 

гадини виждате същия човек отново и тя или той е 

за'месен във всички видове нечестие. Какво би ,Могло да се 

случи през тези четири години? Как би ,Могло да се случи 

толкова бързо, когато свидетелството на този човек е 

било толкова силно? Това прилича ,Много на историята 

в 3 Нефи 6. Главата започва в двадесет и шестата година 

след раждането на Христос и завършва през тридесетата 

гадина. Докато четете какво се е случило на нефитите 

за толкова кратко вре'ме, обърнете вНИ'мание на причи

ните, които дава МОр'мон за тяхното бързо падение. 

Разбиране на Писанията 

3 Нефu 6 

поругаха закона (ст. 30)-не се ПО.J\'IИниха, опълчиха се на 

закона 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiii�-'> 

Изпълнете .J\еЙности А или Б, .J\oKaTo ИЗУ'Iавате 3 Нефи 6. 

А Направете пътна карта 

1. Начертайте пътна карта в тетрадката си, която да започва 

от "Страната на праведността" и да завършва в "Страната 

на нечестието". ИЗУ'Iете внимателно 3 Нефи 6:9-18 и 

вмъкнете ТО'IКИ на картата, пре.J\ставящи "местностите", 

през които са минали пове'Iето хората по пътя им на.J\ОЛУ 

към страната на ужасното нечестие. Дайте име на всяка 

точка, което да показва ясно какво са направили нефити

те, за да се отклонят от праведността и отбележете стиха, 

КЪ.J\ето сте я намерили. 

2. Добавете .J\руг път на вашата карта, ВО.J\ещ към вечния 

живот. Както и с другия път, означете точките, които 

представят какво са правили малкото хора в 3 Нефи 6, за 

да останат праведни дори когато почти всички останали 

били на път към не'Iестието. 



Вечен 
живот 

(траната на 
праведността 

Б Сериозни последствия 

РаЗЛUЧU?l 

1. Със свои думи обобщете какво отбелязва Мормон като 

особено грешно за нечестието на хората в 3 Нефи 6:17-18. 

2. Какви споре!\ Мосия 2:36-39 са някои от после!\ствията на 

такова отношение и пове!\ение? 

3 Нефи 7 

Голямото разделяне 

Защо понякога е трудно бога
тите да останат верни сред 

ц.ялото си преуспяване? 

След като нефитите и 

ламанитите спечелват сво
бодата си в голямата война с 
Гадиантоновите разбойници, 
нищо освен собствените им 

грехове не ги държи настрана 

от трайният просперитет 
(вж. 3 Нефи 6:4-5). Някои 

искат повече от липса на войни и нищета. Те желаят да 
бъдат свободни от законите на човека и Божиите запове

ди. Старейшина Нийл А.Максуел, член на Кворума на 
дванадесетте апостоли, учи: "Ние сме свободни да се под
чиним или да не се подчиним на Божиите заповеди, но не 
сме свободни да променяме съдържанието на тези запо
веди. Нито можем да избегнем последствията от нару
шаването на тези заповеди. Изборът винаги трябва да 

включва да искаме и последствията на това, което иска
ме" (Wherefore, Уе Must Press Forward, 1977г., стр. 11). 

Докато четете какво се случило на онези хора в 3 Нефи 
7, помислете дали те наистина са щастливи с послед

ствията от нечестивите си желания. 

Разбиране на Писанията 
3 Нефи 7 

отцепници (ст. 12)-Хора, 

които се бунтуват срешу 

управниците 

� престъпи (ст. 14)-съгреши 

� им въздействал (ст. 22)-

: били благословени 

Изучаване на Писанията II:iiiiiiiiiiiii� 
Изпълнете !\ейности А или Б, !\окато ИЗУ'Iaвате 3 Нефи 7. 

А Намерете фактите 

Довършете следните изречения със свои думи от наученото 

в 3 Нефи 7. Запишете всяко изречение в тетра!\ката си. 

1. След като върховният съдия бил убит ... (вж. ст. 1-8) 

2. Яков ... (вж. ст. 9-14) 

3. Вярата на Нефи била толкова голяма ... (вж. ст. 15-20) 

4. Хората, които се били обърнали във вярата ... (вж. ст. 21-26) 

Б 
Защо Господ показва чудеса на 
нечестивите? 

В 3 Нефи 7:14 ВИЖl\аме, 'Ie са минали три!\есет и е!\на го!\и

ни от РОЖl\ението на Христос. Скоро пророкуваните нешас

тия при смъртта на Исус Христос шели !\а сполетят тези 

хора (вж. 3 Нефи 8:5). 

1. lIрегле!\айте 3 Нефи 7:15-22 и избройте ВСИ'IКИ !\оказател

ства за Божията сила от тези стихове и раЗЛИ'Iните начи

ни, по които хората реагират на тях. 

2. Прочетете Езекиил 33:6-11 (в Стария Завет) и обяснете 

защо смятате, че Госпо!\ показва на нефитите такава 

велика мощ. 

3. Какъв съвет дават живите ни пророци, за да подготвят 

хората за нещастията, предсказани за Второто пришест

вие на Спасителя? 



3 Нефи 8 

Разруха и мрак 

При Второто пришествие на Исус Христос нечестиви

те ще бъдат унищожени, а праведните ще бъдат вдиг
нати, за да посрещнат Спасителя. Замисляли ли сте 

се как би изглеждало всичко това? В 3 Нефи 8 се нами
ра описание на разрушенията, случили се сред нефити
те по времето, когато Исус бил разпънат в Ерусалим. 

Докато четете, обърнете внимание кои бил унищожен 

и защо. Забележете също, че събитията се случват 
точно както Самуил Ламанитът предсказва (вж. 
Еламан 14:20-27). 

Разбиране на Писанията 
3 Нефu 8 

парите (ст. 20)-облака 

3 Нефи 8:25-0тхвърпяне на пророците 
Мнозина от пощадените от унищоженията, описани в 3 
Нефи 8, признават, че ако повечето хора не били отхвърли

ли пророците, нямало да бъдат унищожени. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете дейности А или Б, докато изучавате 3 Нефи 8. 

А Сравнете две съ6ития 

1. Какво О'IaКВали хората с "голяма сериозност" (ст. 3) и защо? 

2. Обобщете какво казва Учение и Завети 133:38-45 за това 

как ще се чувстват праведните, когато наближи времето 

на Второто пришествие. 

3. Сравнете 3 Нефи 8:4-22 и Джозеф Смит-Матея 1:28-33 и 

избройте СХО1\ствата, които забелязвате меЖ1\У И1\ването 

на Спасителя при нефитите и това, което е пре1\сказано, 

че ще се случи преди Второто Му пришествие. 

Б Писмо до се6е си 

1. Защо хората "скърбели," "РИ1\аели," и "плачели" в 

3 Нефи 8:237 

2. Какво искали те 1\а били направили като нарО1\, за 1\а 

избегнат тази голяма траге1\ИЯ, споре1\ 3 Нефи 8:24-257 

3. Представете си, че сте един от пророците на Господ. 

Напишете послание до всички хора какво да правят, 

за 1\а избегнат обещаните унищожения от после1\ните 

1\НИ, ако не се покаят. 

3 Нефи 9-10 

Гласът на Исус Христос 
пронизва мрака 

Хората, оцелели от бедствията, описани в 3 Нефи 8, 
чуват гласа на Исус Христос в мрака. Посланието Му е 
записано в 3 Нефи 9. Известно време е тихо и след това 
те чуват гласа Му отново. Второто Му послание е запи

сано в 3 Нефи 10. Обърнете особено внимание на това, 

което казва Спасителя за унищоженията по света и 
какво трябвао да правят пощадени те. 

Разбиране на Писанията 
3 Нефu 9 

горко (ст. 2)-Скръб, печал 

идва към мен кръвта 
срещу тях (ст. 5, 7-9, 11)
призовават ме за справе1\

ливост 

Алфа и Омега (ст. 18)
lIървата и после1\ната буква 

от гръцката азбука, пре1\

ставящи Неговата власт на1\ 

всички неща от на'Iалото 

до края 

кръвопролитие (ст. 19)
жертвоприношение на 

животни според закона на 

Моисей 

съкрушено сърце 
(ст. 20)-смирено сърце, 

възприемчиво 

3 Нефи 9:1З-"За да може да ви изцепя" 
Забележително е, че въобще някой оцелял от разрушения

та. Тези, които останали, били достатъчно праведни, за да 

бъдат пощадени, но от тях се изисквало още много. Било 

им заПОВЯ1\ано 1\а се "върнат" и "покаят" и "1\а се обърнат, 

за 1\а може 1\а ви изцеля". lIреЗИ1\ент ХаРОЛ1\ Б. Лий казва: 

"Най-великото ЧУ1\О, което ВИЖ.J(ам 1\нес, не е непременно 



лекуването на болни тела, а на болни !\уши" (в !\окла!\ на 

конференцията, април 1973 г., стр. 178; или Ensign, юли 1973 

г., стр. 123). 

3 Нефи 9:16-"При своите Си дойдох, но своите Ми 
не Ме приеха" 
Исус започнал служението Си сред Своя старозаветен народ, 

дома Израилев-юдеите в частност. Те имали словата на 

пророците и закона на Моисей и видели множеството чудеса 

на Спасителя, свидетелстващи за Него. Обаче поради състоя

нието си на неверие пове'Iето от тях отхвърлили Него и 

Неговото У'Iение. (вж. също Иоана 1:11; У. и 3. 6:21.) 

ЗНефu 10 

хранил (ст. 4)-подкрепял и 

благославял 

метежни (ст. 9)-силни 

(шумове) 

Както квачката се грижи за пиленцата си, така Спасителят 
покровителства онези, които Го следват, като постоянно ги 
предупреждава за опасностите и ги събира на сигурно -място. 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiiiiiii> 
Изпълнете !\ве от сле!\ните !\ейности (А - В), !\окато изучава

те 3 Нефи 9-10. 

А Определете повтарящата се идея 

1. Докато преглеж!\ате 3 Нефи 9:5,7-9,11; 10:12, потърсете 

това, което Спасителят ясно посочва като ПРИ'Iина, че 

някои хора били унищожени, а !\руги - поща!\ени. 

2. Какво иска Мормон да разберем от 3 Нефи 10:14-16? 

3. Споре!\ Учение и 3авети 1:14 по какво ще си приличат 

Второто пришествие на Спасителя и появяването Му в 

Книгата на Мормон? 

Б "Елате при Мен" 

1. Направете !\ве колонки в тетра!\ката си. От е!\ната страна 

изредете какво казва Исус на "по-праведните" да напра

вят в 3 Нефи 9:12-22. От другата страна изредете какво 

им обещава Исус в тези стихове. 

2. Какво ви учи това за Исус Христос, което ви !\ава вяра !\а 

вършите каквото иска Той и да вярвате, че Той ще изпъл

ни обещанията Си. 

Да разпознаем лю60вта на Спасителя 

1. Сравнете отговора на !\явола на унищоженията по света 

в 3 Нефи 9:2 с начина, по който отвръща Спасителят в 

3 Нефи 9:13-14; 10:4-6. 

2. Прочетете 2 Нефи 2:18, 27; 24-25 и обяснете защо отгово

рите на !\явола и Исус са толкова раЗЛИ'IНИ. 

3. Напишете за времето, когато Спасителя ви е "събрал" 

или "хранил", както е обещал да направи за народа Си 

в 3 Нефи 10:4-6. 

3 Нефи 11 

Спасителят се явява! 

От 600 години нефитските и ламанититските про

роци говорят, пишат и пророкуват за идването на 

Исус Христос. Те знаящ че Той няма да дойде при тях 

по време на смъртния Си живот, но ще се появи на 
децата на Лехий след възкресението Си (вж. 2 Нефи 26:9; 

Алма 16:20). Вярващите влагат цялата си вяра и 
надежда в Него и Неговата мисия за спасение. В 2 Нефи 11 

ще прочетете за славното изпълнение на тези проро

чества. Летописът за посещението на Спасителя в 
Америка продължава през 3 Нефи 28. Докато четете 

тези глави, замислете се как са се чувствали онези, 

които са присъствали на появата на Спасителя. 

Обмислете внимателно какво е избрал да каже и 



направи Исус за краткото вре'ме, което е прекарал с 
тях и как това ни учи за за нещата, които Той с,Мята 
за най- важни. 

Разбиране на Писанията 
3 Нефu 11 

снагата (ст. 3)-Тялото 

изстрадах (ст. l1)-подчи

них се 

в един глас (ст. 16)-зае.J\НО 

Осанна! (ст. 17)-Дай ми 

спасение! 

ще наследят (ст. 33, 38)

получавам напълно по 

законно право 

портите на пъкъла (ст. 

39--40)-силата на .J\явола 

3 Нефll 11: 14-15-РаНlIте на СпаСlIтепя 

Старейшина Джефри Р. Холанд, член на Кворума на 

Двана.J\есетте апостоли, казва: 

"Въпреки че силата на Възкресението би могла-и несъмне

но един ден ще-възстанови напълно и излекува раните от 

разпятието, все пак Исус избира да запази тези рани с цел, 

ВКЛЮ'Iително появата му в после.J\ните .J\НИ, когато той ще 

покаже тези белези и ще разкрие, 'Ie е бил наранен "в .J\oMa 

на (неговите) приятели" (Захария 13:6; вж. и У. и З. 45:52). 

Раните на ръцете, стъпалата и хълбока са знаци, 'Ie в смърт

ния живот болезнени неща се случват .J\ори на чистите и 

съвършените, знаци, че изпитанията не .J\оказват, че Бог не 

ни обича. Значителен и обещаващ факт е, че именно наране
ният Христос ни идва на помощ. Той, който носи белезите 

на саможертвата, раните на любовта, знаците на смирение

то и прошката, е ВО.J\а'IЪТ на нашата .J\уша. Това .J\оказател

ство за болка в смъртния живот несъмнено има за цел .J\a 

окуражи останалите, които също са наскърбени и наранени 

от живота, може би дори в дома на техните приятели" 

(Christ and the Nеш Covenant, 1997 г., стр. 258-59). 

3 Нефll 11 :1-8-Как Боr rOBoplI на човека? 

lIреЗИ.J\ент Джозеф Ф. Смит, тогава съветник в lIървото 

� i...: Президентство, казва: "Светият Дух на Бог ми говори-не 

':\.. .. ,�. : 'Y1fl � "1 

i: � :. 

през ухото, не през окото, а на моя .J\yx, на моята жива и 

вечна част, и ми разкри, че Исус е Христос, Синът на живия 

Бог" (Teachings о! tl1e Presidents о! tl1e CI1UrcI1: Josepl1 F. Smith, 1998 

г., стр. 7). 

3 Нефll 11 :27, 32-36-ЕДIIНСТВОТО на Отца, CIIHa 11 

СвеТIIЯ д,ух 

В 3 Нефи 11 се намира друго свидетелство на учението, 

че членовете на Божеството са отделни личности и все пак 

напълно обединени в техните усилия" да се осъществят 

безсмъртието и вечния живот на 'IOвека" (Моисей 1:39). Те 

могат .J\a говорят от името и .J\a СВИ.J\етелстват е.J\ИН за .J\pyr 

зара.J\И е.J\ИНСТВОТО им в обща цел и У'Iение. Хората чули 

гласа на Отца, видели и чули Исус Христос и били учени на 

различните, но обединени роли на тези две личности и на 

Светия Дух. (Вж. и Иоана 17:20-23 и У. и З. 130:22 относно 

е.J\ИНСТВОТО и в същото време ИН.J\ИВИ.J\уалността на членове

те на Божеството.) 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете .J\Be от сле.J\ните .J\еЙности (А-Д), .J\oKaTo ИЗУ'Iава

те 3 Нефи 11. 

А Напишете реч 

Да пре.J\ПОЛОЖИМ, 'Ie са ви за.J\али .J\a говорите на събрание 

за ПРИ'Iастието на тема "Да се наУ'IИМ .J\а слушаме Бог". 

1. Напишете реч, като ползвате 3 Нефи 11:1-8, за да обясни

те как да се подготвим по-добре да чуем словото Божие. 

Може .J\a включите въпроси като: Как е .J\ошъл гласът? 

Как е описан? Какво направили хората, за .J\a го 'IУЯТ? 

Защо не го 'IУЛИ отна'Iало? 

2. Прочетете и Учение и Завети 136:32-33 и използвайте 

помощните У'Iебни похвати във вашите lIисания, за .J\a 

намерите още пасажи, които биха могли .J\a помогнат 

на човек .J\a 'Iye и разбере Божия глас 'Iрез Светия Дух. 

Обяснете тези пасажи в своята беседа (вж. У. и З. 1:38; 

18:34-36 за допълнителна помощ). 

Б Помислете какво значи наистина 

1. Заща смятате, че от всички начини, по които би могъл 

да се представи, Исус разказал за Своите деяния в 

3 Нефи 11:10-11? Какво можем да научим за Спасителя 

от Неговото пре.J\ставяне? 

2. Прочетете Учение и Завети 19:16-20 и обяснете какво 

включва изпиването на "горчивата чаша". 

в .Ela 6ъдеш свидетел 

1. Прегледайте 3 Нефи 11:14-16 и обяснете какво искал да 

знаят хората Исус и какво са направили хората, за да при

добият това свидетелство. 

2. Обяснете писмено в няколко изре'Iения защо мислите, 

че Исус позволил на хората да Го видят и докоснат един 

по един. 

3. Как може вие .J\a знаете, 'Ie Исус е бил възкресен, без в 

.J\еЙствителност .J\a сте ВИ.J\ели и .J\окоснали раните Му? 



г Из6ройте ученията за кръщението 

Избройте поне четири важни истини, които научаваме за 

кръщението от казаното и стореното от Исус в 3 Нефи 

11:18-40. 

д Стихове за овладяване-З Нефи 11 :29 

1. Напишете два въпроса за раздора, който може да бъде 

разрешен, като прочетете 3 Нефи 11:28-30. Включете 

отговорите. 

2. IIpo'IeTeTe IIриТ'IИ 15:1 и обобщете какво се казва за етщн 

начин за избягване на раз!\ор.lIосле пре!\ложете още !\ва 

начина, по които смятате, че човек може да избегне раз

дора в семейните взаимоотношения. 

Старейшина Лин г. Робинз, 'шен на 

Седемдесетте, казва: 

"Гняв зна'Iи !\а се пома!\ем на влиянието на 

Сатана, като изгубим самоконтрол ... 

Да разберем връзката между свободния избор и 

гнева е първата стъпка в елиминирането на гнева 

в нашия живот. Можем !\а изберем !\а не се гне

вим" (в !\окла!\ на конференцията, април 1998 г., 

стр. 106; или Ensign, май 1998 г., стр. 80-81). 

3 Нефи 12 

Проповедта в храма, част 1 

Проповедта на хълма от Матея 5-7 в Новия завет може 

да се счита за най-добрия единичен източник за основата 

на учението на Исус Христос по време на земното Му 

служение. Не е учудващо, че Исус изнася почти същата 

проповед пред нефитите, когато ги посещава. Обърнете 

внимание как Неговата проповед към децата на Лехий 

изяснява и обогатява разбирането на прочетеното в 

Новия завет. Проповедта в храма е записана в 3 Нефи 

12-14. Тя ни учи какво очаква Спасителят от онези, 

които жлаят да бъдат Негови ученици. 

Разбиране на Писанията 

ЗНефu 12 

вслушате (ст. l)-подчини- кротките (ст. 5)--смирени-

те се те, търпеливите 

нищите по дух (ст. 3)-

смирените 

закона или пророците 
(ст. 17)-Законът на Моисей 

и ученията на пророците в 

Стария Завет 

нито една точка, нито 
една чертичка (ст. 18)

най-малката буква и знак в 

азбуката на иврит 

Рака (ст. 22)-обидно проз

вище (отнася се за празно

глав човек) 

съвета (ст. 22)-съдиите 

последната сенина (ст. 26)

напълно (сенина е нефитска 

монета) 

да вдигнете кръста си 
(ст. 30)-!\а направите нещо 

много тру!\но, за !\а се реа

лизирате като У'Iеници 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiii-'> 
Изпълнете две от следните дейности (А-В), докато изучава

те 3 Нефи 12. 

А Как да 6ъдем 6лаrословени 

1. Намерете и подчертайте думата благословсн(u) всеки път, 

когато я срещнете в 3 Нефи 12:1-11. Тази 'ШСТ от пропо

ве!\та на Исус често се нари'ra "блаженствата" споре!\ 

латинската !\ума за "благословия", със зна'Iение "!\а 

бъдеш с късмет и щастлив". 

2. В тетра!\ката си направете таблица като показаната !\олу 

и я попълнете с информация от 3 Нефи 12:1-12, както и 

с ваши собствени мисли и чувства. 

Какво според Исус Блаrословиите, Защо човек 
ще ни направи които ще дойдат би бил щастлив 

"блаrословени" според Исус 

Вслушайте се в Да бъдеш кръ- Защото кръ-
словата на два на- стен с вода, щение е от 
десетте ученици, огън и Светия основно значение 
които избрал Дух (ст. 1) за опрощението 
Исус (ст. 1) на греховете 

Б 06яснете сравненията 

В 3 Нефи 12:13-16 Исус сравнява своите последователи със 

солта и светлината. Някои хора биха помислили, 'Ie е тряб

вало !\а ги сравни със злато, ако наистина е искал !\а се 

почувстват ценни. Обсъ!\ете това учение с вашите ро!\ите

ли или учители и направете следното: 

1. Избройте ВСИ'IКИ причини, за които се сетите, защо солта 

е по-полезна от златото. 

2. Обяснете защо светлината е подходящ символ за истин

ски ученик на Исус Христос. 

в Истинското значение на закона 

Исус казва на нефитите, че не е дошъл да разруши закона, 

а да го изпълни (вж. 3 Нефи 12:17). Един от начините, по 
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1. "Не убивай" (ст. 21). 

които Той правил това, е !\а 

помогне на хората !\а разбе

рат пълното зна'Iение на 

законите и заповедите, които 

Той е дал преди на децата на 

Израил. Следва списък на 

законите, които Той им помага 

!\а разберат по-!\обре в 3 Нефи 

12:20-48. За всеки закон обяс

нете пълното му значение в 

Христовото евангелие, както 

е изложено в тази глава. 

2. "Не прелюбодействай" (ст. 27). 

3. "Не престъпвай клетвата си" (ст. 33). 

4. "Око за око, зъб за зъб" (ст. 38). 

5. "Обичай ближния си (ст. 43). 

3 Нефи 13 

Проповедта в храма, част 2 

в 3 Нефи 13 Спасителят продължава да учи за висшата 

степен на праведност та и говори за проблема на лиц.еме

рието. Лиц.емер е човек, които казва едно, а върши друго. 

Например човек, които публично изобличава гледането 

на неподходящи филми, но ги гледа насаме. Отбележете, 

че Спасителят учи, че трябва да постъпваме правилно 

по праведни съображения в поведението си и на обществе

но .място, и насаме. 

Разбиране на Писанията 

3 Нефи 13 

милостини (ст. 1-4)-!\обри 

!\ела, !\арения 

лакът (ст. 27)-мерна е!\и

ница (около 46 сантиметра) 

друговерците (ст. 7)-хора, 

които не приемат 

Евангелието 

Достатъчен е денят на 
неговото зло. (ст. 34)-Всеки 

!\ен съз!\ава свои собствени 

проблеми мамон (ст. 24)-богатства, 

светски неща 

3 Нефи 1З:25-З4-Не се тревожете какво ядете, 
пиете или носите 
Много хора не разбират правилно съвета на Спасителя 

"не се безпокойте за живота си" от Матея 6:25-34. Някои 

смятат, че това значи да не се хващат на работа и да се 

издържат. Нефитската версия на тази проповед ни помага 

да разберем, че този съвет е даден на дванадесетте апосто

ли и на !\вана!\есетте нефитски У'Iеници, които трябвало 

!\а изоставят земните си цели и !\а от!\а!\ат цялата си енер

гия на своето призование. ВСИ'IКИ членове на Църквата 

обаче могат да приложат тези принципи, като се съсредо

точат повече върху духовните стремежи и по-малко върху 

земните грижи. 

Изучаване на Писанията 11��iiiit> 

Изпълнете една от следните дейности (А-В), докато изуча

вате 3 Нефи 13. 

А Дайте съвременен пример 

IIрегле!\айте 3 Нефи 13:1-24 и избройте 'Iетири примера, 

които Исус !\ава за правилни постъпки пора!\и погрешни 

причини. Сле!\ всеки е!\ин !\айте съвременен пример как 

човек може да върши тези неща поради праведни причини. 

Б По-съдър)Катепна мопитва 

Напишете за начините, по които 

бихте използвали 3 Нефи 13:5-15, 

за !\а пре!\а!\ете кратък урок за 

молитвата на клас от малки !\еца. 

ВКЛЮ'Iете всичките и!\еи, които 

бихте искали да споделите от тези 

стихове и как те важат за членове

те на класа. 

в Помиспете за припо)Кение 

Опишете поне !\ве ситуации, характерни за хората на ваша 

възраст, включващи вземането на много решения. По какъв 

начин би могъл да помогне съветът на Спасителя от 3 Нефи 

13:19-20,33 за вземането на праведни решения. 



3 Нефи 14 

Проповедта в храма, част 3 

Познавате ли някой, който изглежда вярва, че членство

то в Църквата е важно, но спазването на всичките запо

веди не е задължително и не се очаква от него/нея? В 
3 Нефи 14, подобно на Матея 7, Исус Христос дава съвет 
специално за онези, които твърдят, че са Негови последо

ватели, но не спазват заповедите Му. 

Разбиране на Писанията 

3 Нефu 14 

с каквато мярка мерите : законът и пророците 
(ст. 2)-стан!\артът, по � (ст. 12)-смисълът на закона 

който съ!\ите � на Моисей и ученията на 

съчицата (ст. 3-5)-треската � старозаветните пророци 

Изучаване на Писанията 111iiiiiiiii�ii> 
Изпълнете една от следните дейности (А-В), докато изуча

вате 3 Нефи 14. 

А Как 6ихте отrоворипи? 

Заповедта на Исус от 3 Нефи 14:1-5 (или Матея 7:1-5) често се 

разбира или прилага погрешно. Например представете си, че 

приятел ви е поканил !\а у'шствате в !\ейност, за която знаете, 

че противоречи на Госпо!\ните стан!\арти. Вашият приятел 

цитира Матея 7:1-5 и казва, че ако не се съгласявате, зна'IИ 

съдите него и другите, а това не е по християнски. Напишете 

какво смятате, че би искал да кажете Спасителят. Във вдъх

новения си превод на Библията на крал Джеймс Пророкът 

Джозеф Смит изяснява учението на Спасителя, че трябва !\а 

съ!\им справе!\ливо, за !\а не бъ!\ем съ!\ени. (lI. Дж. с., Матея 

7:2; 3 Нефи 14:15-20 и Мороний 7:14-19 могат съшо !\а са 

в помощ). 

Б Мопитви и отrовори 

1. Какво научавате за Небесния Отец от ученията на Исус 

Христос в 3 Нефи 14:7-11? 

2. Споре!\ това, което учат тези стихове, какво би направил 

Небесният Отец, ако го помолите за хляб или риба? Би 

ли ви дал нещо вредно? Какво биха направили вашите 

родители? 

3. Напишете за слу'raй, когато сте били благо!\арни на 

Небесния Отец, че не ви е !\ал каквото сте мислели, че 

искате. Обяснете защо и как това преживяване може 

да ви помогне в бъдещите ви молитви и молби. 

4. От HaY'IeHoTo в 3 Нефи 18:20; У'Iение и Завети 50:28-29; 

88:64-65, обобщете как нашият Небесен Отец отвръща 

на нашите молби. 

в Напишете ваши со6ствени въпроси 

Напишете поне три важни и значими въпроса, които хора

та често задават и на които може да се отговори в 3 Нефи 

14:13-27. Дайте отговорите от Писанията. 

3 Нефи 15-16 

Законът на Моисей и 

11 другите овце" 

До пришествието на Исус Христос праведните деца на 
Израил в Америка живели според закона на Моисей. В 
3 Нефи 15, Исус учи хората, че законът на Моисей е 
изпълнен чрез Него. В глави 15-16 Исус обяснява, че 

посещението Му при тях е изпълнение на пророчество, 
направено от Него в земния живот (вж. Иоана 10:16). 
Обяснението Му включва допълнителни пророчества 
за дома Израилев. 

Разбиране на Писанията 

3 Нефи 15:2-7-Изпъпнението на закона на Моисей 
Когато Исус обявява, 'Ie законът на Моисей е "изпълнен" и 

"има край", Той няма пре!\ ви!\, 'Ie принципите и У'Iенията не 

са в сила, а че церемониите и жертвите, сочещи към Неговото 

Единение са приключили (вж. Алма 34:13-14). Вече сте научи

ли как някои от принципите на закона, даден на Моисей, 

всъщност са доразвити в закона на Евангелието (вж. 3 Нефи 

12:21--48; вж. също 3 Нефи 24; 25; У. и З. 59:5-14). С !\руги !\уми, 

начинът по който е прилагано Евангелието споре!\ закона на 

Моисей, е прекратен, но не и основните запове!\и, принципи 

и учения на Евангелието, които съществуват вечно. 
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ЗНефu 16 

свещенически лукавства 
(ст. 10)-ПРОПОВЯ.J\ване за 

пари и похвала (вж. 2 Нефи 

26:29) 

запретна святата Си ръка 
(ст. 20)-показа Своята сила 

3 Нефи 16:4-15-Еэичниците 
Думата езичници значи "народи". Тя се отнася за онези, 

които не са от дома Израилев или не вярват в Бога на 

Израил. Според начина на използване на този термин в 

Книгата на Мормон той се отнася също за онези, които 

И.J\ват от езическите наро.J\И, които са всички наро.J\И извън 

земята на Израил, .J\ори ако са потомци на Израил по кръв 

(вж. 1 Нефи 13:13-19; вж. също Ръководство към Писанията, 

"Езичници", стр. 57). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiii�> 
Изпълнете две от следните дейности (А-Г), докато изучава

те 3 Нефи 15-16. 

А Ами законът на Моисей? 

1. Прочетете Мосия 13:27-30 и Алма 25:15-16 и раздела 

"Разбиране на писанията" за 3 Нефи 15:2-7 и обобщете 

на какво ни учат за закона на Моисей. 

2. Обобщете какво казва Исус за закона на Моисей в 3 Нефи 

15:2-10. 

3. Обяснете какво мислите, че е имал пред вид Исус в пър

вото изречение от 3 Нефи 15:9. 

Б Бъдете мисионер 

Да предположим, че някой, който не е член на Църквата, 

ви попита какво значи Иоана 10:16. 

1. Като използвате наученото от 3 Нефи 15-16, напишете 

какво бихте казали на този човек. 

2. Какво бихте казали, ако ви попитат "Как мога .J\a знам, 

'Ie казаното в Книгата на Мормон е истина?" 

в Какъв е урокът? 

1. Защо споре.J\ 3 Нефи 15:11-16:5 учениците на Исус в 

Ерусалим не знаели кои били "другите овце"? 

2. Какво заповядва Господ, за да осигури това знание да не 

БЪ.J\е изгубено? 

3. Предложете два урока, които можем да научим от тази 

случка. 

Г Пророчества за с6ъдване 

Когато Книгата на Мормон споменава езичниците, това се 

отнася за всеки, който не е от дома Израилев или от земята 

на Израил. Въпреки че повечето членове на Църквата днес са 

членове на .J\oMa Израилев по ПРОИЗХО.J\, за хората от Книгата 

на Мормон ние бихме били еЗИ'IНИЦИ. 

1. Какво обещава да даде Господ на езичниците (на нас) 

в 3 Нефи 16:1-7? Изпълнено ли е това пророчество? 

Ако .J\a, как? 

2. Какво казва Той, че ще се СЛУ'IИ на езичниците, приели 

пре.J\ложението, и какво ако откажат? (вж. ст. 8-15). Какви 

.J\оказателства, 'Ie тези неща се изпълняват ВИЖ.J\ате .J\Hec? 

3. Какво обещава Господ на потомците на Лехий? (вж. ст. 16). 

3 Нефи 17 

"Радостта Ми е пълна" 

Повечето хора, живели там, където Исус учи по време на 
земното Си служение, не вярват, че Той е обещаният 
Месия. Всички онези, които виждат Спасителя в земя
та Изобилие, вярват в Него, почитат Го и се вслушват 
в Неговите учения, защото те са праведните, оцелели 
от разрушенията във времето на Негавото разпятие 
(вж. 3 Нефи 10:9-14). В 3 Нефи 17 първият им ден с 
Нега наближава края си. Опитайте да си представите, 
че сте там, докато четете тази глава. 

Разбиране на Писанията 

ЗНефu 17 

служеха (ст. 24)-учеха, благославяха, помагаха 



Изучаване на Писанията 
Изпълнете е!\на от сле!\ните !\ейности (А-В), !\окато ИЗУ'Ia

вате 3 Нефи 17. 

А 06разец за учене 

1. Какво иска Исус !\а направят нефитите в 3 Нефи 17:1-3, 

за !\а разберат по-!\обре Неговите У'Iения? 

2. Направете списък какво може да направите, за да прила

гате същите принципи при вашето изучаване на 

Евангелието. 

Б Ако 6яхте там 

Докато размишлявате върху случилото се в 3 Нефи 17, 

пишете за нещата, които биха ви зара!\вали, ако ги бяхте 

ви!\ели или участвали в тях и обяснете защо. 

в Аа научим за естеството на Исус 
Христос 

Сравнете какво прави Исус в 3 Нефи 17:14 със СЛУ'IИлото 

се в стихове 15-24 и отговорете на следните въпроси: 

1. Защо е разтревожен Исус в стих 14? 

2. Защо Той плаче в стихове 21-23? 

3. Какво нау'шваме от тези случки за Исус Христос? 

4. Как знанието за 'IYBcTBaTa на Исус към нас може !\а 

помогне на грешниците да се покаят? 

3 Нефи 18 

Спасителят въвежда 
причастието 

Да са в присъствието на Исус Христос е чудно и духовно 
преживяване за хората в земята Изобилие. Лесно е да се 
разбере защо те не искат Той да си тръгва (вж. 3 Нефи 
17:5). Преди да ги напусне, Той ги научава как биха могли 

винаги да имат Неговия Дух при себе си. Това, което ни 
учи Спасителят за получаването на Неговия Дух в 
3 Нефи 18, важи и за нас днес, също както за хората от 
Книгата на Мормон. 

Разбиране на Писанията 
ЗНефu 18 

пресее като жито (ст. 18)- взема от моята плът и 
да попаднете под властта му кръв (ст. 28-30)-Приема 

от причастието 

служите (ст. 28,30,32)

благославяте, помагате 

осъждение (ст. 29)

Спиране на !\уховният 

напредък 

с пълно намерение на сър-
цето си (ст. 32)-решени да 

се по!\чинят 

3 Нефи 18:6-14-ftпаrосповиите на причастието 

Старейшина Джефри Р. Холанд учи: "Всеки евангелски 

обред по един или друг начин акцентира върху Единението 

на Госпо!\ Исус Христос и затова този обре!\ в частност с 

целия си символизъм и образност стига !\о нас по-лесно и 

ПО-'Iесто от всеки !\руг в нашия живот. Той и!\ва при така 

нареченото "най-свещено, най-свято от всички събрания на 

Църквата" (Joseph Fielding Smith, Doctrines o/Salvation, събр. 

Брус Р. МакКонки, 3 тома (Salt Lake City: Bookcraft, 1954-56), 

2:340)" (в !\окла!\ на конференцията, септември-октомври 

1995 г., стр. 88-89; или Ensign, ноември 1995 г., стр. 67-68). 

Старейшина Мелвин Дж. Балард, който бил член на 

Кворума на дванайсетте апостоли, казва: 

"Кой сред нас не наранява духа си чрез дума, мисъл или 

дело от събота до събота? Вършим неща, за които съжалява

ме и желаем да ни бъде простено ... Ако в душите си чувства

ме желание !\а ни бъ!\е простено, то начинът !\а се ПОЛУ'IИ 

прошка не е чрез повторно кръщение; ... а като се покаем за 

греховете си, оти!\ем при онези, срещу които сме прегреши

ли, и получим тяхната прошка и след това да отидем при 

масата за причастие, където, ако сме се покаяли искрено и 

сме в подходящо състояние, ще ни бъде простено и духовен 

лек ще се влее в нашите !\уши ... 

Свидетел съм, че има дух, грижещ се за раздаването на 

причастието, който стопля душата от стъпалата до главата; 

чувствате, че раните на духа заздравяват и товарът е смък

нат. Утеха и ра!\ост и!\ват при !\остойната !\уша, която наис

тина желае !\а вземе от тази !\уховна храна" (Melvin J. Ballard: 

Crusader /or Righteousness, 1966 г., стр. 132-33). 

3 Нефи 18:28-29-Kora сме достойни да вземем от 

причастието? 

Старейшина Джон Х. Гробърг, 'шен на Се!\ем!\есетте, учи: 

"Ако желаем да се усъвършенстваме (ще рече да се покаем) 

и не сме под свещеническа възбрана, то според мен ние сме 

достойни. Ако обаче не желаем да се усъвършенстваме, ако 

не възнамеряваме !\а сле!\ваме напътствията на Духа, трябва 

!\а се запитаме: Достойни ли сме !\а вземем ПРИ'Iaстие или 

превръщаме самата му цел във фарс?" (в !\окла!\ на конфе

ренцията, април 1989 г., стр. 50; или Ensign, май 1989, стр. 38). 

'"" 
...... 

't 
� 

'<: 
� 

� 
� 

'" 

i... � 

� 
f'. 

�I 
.� 

:::: (' 

. :::: С. ... 
.... 
... 



Изучаване на Писанията 111iiiiiii�.p. 
Изпълнете ,J(ейност А и Б или В, ,J(OKaTO ИЗУ'Iавате 3 Нефи 18. 

А Задъп60чете вашето раз6иране 

1. Напишете пет важни истини, които можем да научим 

за ПРИ'Iастието от това, което ни У'IИ Исус В 3 Нефи 

18:1-14,28-32. 

2. Сравнете казаното от Исус за причастието в 3 Нефи 18:12-13 

с това, което Той казва за кръщението в 3 Нефи 11:38-40. 

Какво разкрива това за важността на причастието? 

3. Сле,J( като сте прочели 3 Нефи 18:1-14, 28-32 и цитатите 

за причастието от "Разбиране на Писанията", напишете 

план, който смятате да изпълните, за да направите при

частието по-значима част от вашия живот. 

Б Какъв е въпросът? 

Напишете пет въпроса за молитвата, на които може да се 

отговори от 3 Нефи 18:15-23. След всеки въпрос напишете 

вашия отговор зае,J(НО със стиха, от който И,J(ва той. 

в Как се прави това? 

в 3 Нефи 12:14-16, Исус казва на Своите после,J(ователи, че 

те ще БЪ,J(ат "светлина на този Hapo,J(" и нека светлината им 

,J(a свети пре,J( ,J(ругите. Този принцип важи по същия начин 

и за нас днес. Според 3 Нефи 18:22-25 коя е светлината, 

която трябва да държим високо? Как да държим високо 

тази светлина? 

3 Нефи 19 

Исус се моли с и за хората 

След събитията в 3 Нефи 18, Исус Христос напуска 

хората и се възнася на небето. Глава 19 ни разказва какво 

правят хората през нощта и на следващия ден, когато 

Исус се завръща. В края на тази глава е свидетелството 

на Исус за силата на тяхната вяра. Докато четете, 

потърсете какво правят те, което да покаже вярата им, 

и помислете как може да последвате примера им. 

Разбиране на Писанията 

ЗНефu 19 

те не говореха излишни слова (ст. 24)-те се молеха според 

напътствията на Светия Дух 

3 Нефи 19:11-1З-Не бипи пи тези хора вече 
кръстени? 
IIреЗИ,J(ент Джозеф ФИЙЛ,J(инг Смит, по онова време прези

,J(eHT на Кворума на ,J(BaHa,J(eceTTe апостоли, учи: 

"Въпреки че били кръстени преди за опрощение на грехо

вете им ... Спасителят наре,J(ИЛ на Нефи и на хората ,J(a се 

кръстят отново, защото той е организирал Църквата наново 

споре,J( Евангелието. IIре,J(И това тя е била организирана 

според закона (на Моисей). 

lIo същата ПРИ'IИна Джозеф Смит и онези, които били 

кръстени пре,J(И 6 Април 1830 г., били кръстени отново в 

,J(еня на организирането на Църквата (Doctrines о! Salvation, 
събр., Брус Р. МакКонки, 3 тома, 1954-56,2:336). 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiiii� 
Изпълнете дейност Б и дейност А или В, докато изучавате 

3 Нефи 19. 

А Da попучим Светия Dyx 

Сле,J( като сме кръстени, човекът, който ни ПОТВЪРЖ,J(ава, 

ще ни благослови да "получим Светия Дух". С други думи, 

властта на свещеничеството може да даде или предостави 

дара на Светия Дух, но от нас зависи да го приемем. 

1. Какво направили учениците в 3 Нефи 19:8-14, което ги 

довело до изживяването да получат Светия Дух? 

2. Как може ,J(a сле,J(вате примера на тези У'Iеници, за ,J(a 

чувствате Светия Дух във вашия живот ПО-'Iесто? Докато 

отговаряте, имайте пре,J( ВИ,J( и наученото от 3 Нефи 18. 

в Примери за вяра 

1. Избройте какво казва Исус 

в Своите молитви за онези, 

които вярват в Него (вж. 

3 Нефи 19:19-23,27-29). 

2. Какво от нещата, за които 

се моли Исус, ви впе'raтля

ва най-много? 

3. Как променя живота ви 

,J(eH сле,J( ,J(eH знанието, 

'Ie това е била молитвата 

на Спасителя за вас? 

В 3 Нефи 19:35 Исус казва, че учениците са показали "голя

ма вяра". Напишете ,J(Ba зна'IИМИ споре,J( вас примери за 

вяра в 3 Нефи 19. 



3 Нефи 20-22 

Пророчества за децата 
на Завета 

в 3 Нефи 20-22 се намират пророчествата за дома 
Израилев и езичниците и как Господ ще изпълни завети
те, които е сключил със Своите деца. Потомците на 

онези, с които Господ е сключил завети, се наричат 
"чедата на завета" и имат право на известни благосло
вии, свързани с тези завети, ако са верни. В края на 
краищата обаче заветът на Господ е, че всички деца на 
Небесния Отец ще имат възможността да станат част 
от семейството в завета и да получат спасение и възви
сяване. Ученията в тези три глави са свидетелство от 
самия Исус Христос, че Той с времето ще изпълни всяка 
част от този велик завет и за Израилевия дом, и за езич
ниците-с други думи, за цялото Божие семейство. 

Разбиране на Писанията 
3 Нефu 20 
снопите (ст. 18)-житни 

стъбла, навързани заелно 

Аз ще направя рога ти 
железен, а копитата ти 
пиринчени (ст. 19)-Ще 

те направя много силен 

в послелните лни 

посветя печалбата им 
(ст. 19)-Правя печалбата 

им свещена като я отделя 

(за [ОСПОл) 

бич (ст. 28)-Тук символизи

ра изпитания и беди 

3 Нефu 21 
гадатели (ст. 16)-хора 

които твърдят, че предсказ

ват бълещето или творят 

лруги чулеса, но не чрез Бог 

необрязаните (ст. 36)

Онези, които не са сключи

ли завети с [оспол 

носите съсъдите Господни 
(ст. 41)-вършите делото на 

[оспол, носите това което е 

свещено 

задната ви стража (ст. 42)

защита 

възвеличен (ст. 43)

възхвален 

дъбравите (ст. 18)-места, 

където хората почитали 

илоли в старозаветни 

времена 

възмездие (ст. 21)---сурова 

справедливост,наказание 

3 Нефи 21 :6-Езичниците биват причиспени към 

дома Израипев 

lIрезилент Джоз еф Фийллинг Смит казва: "Всеки 'IOвек, 

който прегърне Евангелието, става част от дома Израилев. 

С други думи, те стават членове на избраното потомство, 

или чеда на Авраам чрез Исаак и Яков, на които са били 

лалени обещанията" (Doctrines olSalvation, 3:246; вж. и 

2 Нефи 30:1-2). 

3 Нефи 21 :22-25 (вж. също 3 Нефи 20:22)-Новият 
Ерусапим 

НОВИ Ерусалим 

Ин!\ипен!\ънс 
Мисури 

3 Нефu22 
неплодна (ст. l)-бездетна 

жена 

запустели (ст. 1, 3)-самот

ни, празни, изоставени 

[ралът Нови Ерусалим ще бъле 

изгрален в окръг Джаксън, 

Мисури, и ще бъле Hape'IeH гра

дът на Сион (вж. У. и З. 45:64-68; 

57:1-3; Моисей 7:62). 

поругана (ст. 4)-Опозорена 

и унизена заради предишни 

грехове 

сапфири, ахати, хубави 
камъни (ст. 11-12)-скъпо

ценни камъни 

3 Нефи 22:2-Завеси, върви икопове 

Исаия сравнява дома Израилев с шатра. Колкото по-дълги 

са вървите и завесите и по-злрави коловете, толкова по

голяма може ла бъле шатрата. 
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Изучаване на Писанията 11 f'> 

Изпълнете !\ве от слелните !\ейности (А-[), локато изучава

те 3 Нефи 20-22. 

А Съ6ирането на Израип 

Събирането на Израил не се отнася само за !\руги хора 

на !\руги места; то вклю'ша нас и нашето време. ИЗУ'Iете 

3 Нефи 20:13,18-19,29-33; 21:1, 20-28; 22:13-14, 17 и избройте 

какво казва Господ за причините да събере Израил и какво 

ще се случи, когато го стори. 

Б Бпаrосповии от Господ 

1. Според 3 Нефи 20:25-26 какъв е единият от начините, по 

които [оспол е благословил и пролължава ла благославя 

"челата на завета"? 

2. Според 3 Нефи 20:27 как Господ е благословил езическите 

народи? 
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3. Как тези !\ве благословии са ви помогнали в живота? 

(Вж. въве!\ението към 3 Нефи 20-22 и раз!\ела "Разбиране 

на писанията" за помощ при нуж!\а.) 

в Послание към езическите народи 

1. Обяснете със свои !\уми какво казва Госпо!\ в 3 Нефи 

21:14-21 за това, което ще се случи, ако езическите наро

ди не се покаят? Използвайте съвременни примери за 

казаното. 

2. Какво казва Госпо!\ в 3 Нефи 21:22-25 за еЗИ'IНиците, 

които се покайват и биват събрани в Нови Ерусалим? 

Г Оприличете словата на Исаия 

В 3 Нефи 22 Спасителят цитира Исаия 54, което е поетично 

свидетелство за любовта на Господ към Неговия народ, 

докато Той изпълнява Своя завет да ги събере заедно и в 

присъствието на Бог. 

1. Из целите lIисания Госпо!\ често сравнява заветните Си 

отношения със Своята Църква с брак. Той е Младоженецът, 

а Църквата е булката. Помислете за някои качества на 

Господ като добър съпруг на Своята Църква, като напри

мер че е образец за праве!\ност, осигурява любов, материал

ните нуЖ!\и и защита за Своето семейство. За всяка от тези 

отговорности намерете поне е!\на фраза от 3 Нефи 22, 

която да показва как Господ е съвършен "съпруг" на 

Църквата. 

2. Как посланието от 3 Нефи 22 може !\а утеши новопокръс

тения? Как може !\а ползваме казаното от Госпо!\ в 3 Нефи 

22, за !\а ни помогне !\а се погрижим за новопокръстените? 

3 Нефи 23 

Важността на писаното слово 

Имали ли сте някога мисъл или преживяване, което сте 

искали да запомните? Записали ли сте га така, че да га 

помните ясно? Забелязали ли сте, че ако не записвате 

тези преживявания и мисли, споменът за тях избледня

ва и дори се променя? Вижте как Спасителят предава 

този принцип на нефитите в 3 Нефи 23. 

Разбиране на Писанията 
3 Нефu 23 

вслуша (ст. 5)-слуша и се подчинява 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiii� 

Изпълнете дейности А или Б, докато изучавате 3 Нефи 23. 

А Бъдете конкретни 

1. Намерете !\ве !\уми, които използва Исус, за !\а опише как 

трябва !\а четем пророчествата на Исаия. Може !\а ги по!\

чертаете във вашите Писания. 

2. Напишете за три метода, по които човек може да чете 

lIисанията, както е описано от Исус. 

Б Как това ваJКИ за вас? 

lIрегле!\айте 3 Нефи 23:6-13 и опишете какво е помолил Исус 

!\а направи Нефи и напишете как това послание важи за вас. 

3 Нефи 24-25 

Пророчествата на Малахия 

Малахия е старозаветен пророк, който учи около 430г. 

пр. Хр., почти двеста гадини след като Лехий напуснал 

Ерусалим. В 3 Нефи 24-25, Спасителят цитира от 

това, което е сега Малахия 3-4, така че нефитите да 

имат тези важни учения. Тези глави имат специално 

послание за нас в последните дни. 

Разбиране на Писанията 
3 Нефu 24 

пречиствач (ст. 2-3)-'IOвек, 

който стопява скали, за да 

извлече чистия метал (Този 

символ е използван за да 

учи, 'Ie хората ще бъ!\ат пре

'Iистени от техните пороци 

и грехове при Второто при

шествие на Христос) 

тепавичар (ст. 2)-човек, 

който избелва платното 

баятелите (ст. 5)-хората, 

които упражняват сатанин

ска магия и ПОРО'IНО пове

дение 



угнетяват наемника 
(ст. 5)-мамят или се въз-

безочливи (ст. 13)-дръзки, 

обидни 

ползват от работниците изкушават Бога (ст. 15)-

поглъщача (ст. l1)-унищо- предизвикват Господ, като 

жителя не се подчиняват на запове

дитеМу 

3 Нефи 24:3-4-Синовете на Левий 
Споре!\ закона на Моисей, 'IЛеновете на племето на Левий 

!\ържали свещеНИ'Iеството и извършвали обре!\ите на зако

на за наро!\а. Днес ние наРИ'Iаме свещеНИ'Iеството, което 

те носели, "Аароново свещеничество" (вж. У. и 3. 13:1; 

84:31-32; 128:24). 

3 Нефи 24:1О-12-Бпаrосповиите на десятъка 
В реч за духовните и 

земните благословии 

на десятъка президент 

Хибър Дж. Грант казва: 

"Благо!\енствието и!\ва 

при онези, които спаз

ват закона за десятъка. 

Когато казвам благо

денствие, не мисля 

само в категориите на долари и центове ... Това, което счи

там за истинско преуспяване, ... е ръстът на знанието ни 

за Бог и на сви!\етелството и на силата !\а живеем споре!\ 

Евангелието и !\а в!\ъхновяваме семействата си !\а вършат 

същото. Това е преуспяване в чист вид!" (Gospel Standards , 

1941 Г., стр. 58). 

3 Нефu 25 

плява (ст. l)-стърнище, 

сухите стъбла, останали 

след като реколтата е била 

прибрана 

ни корен, ни клон (ст. 1)

нито ро!\ители, праро!\ите

ли (предшественици), нито 

деца (потомци) 

повеленията (ст. 4)

законите 

великият и страшен ден 
Господен (ст. 5)-Второто 

пришествие на Исус Христос 

В изпълнение на това пророчество на Госпо!\ чрез Малахия, 

Илия се завърнал на земята през 1836 г. в храма Къртлан!\ и 

пре!\ал ключовете на свещеничеството, правейки възможно 

извършването на обреди за починалите (вж. У. и 3. 110:13-16). 

Той възстановил това, което понякога се нарича властта за 

запечатване на свещеничеството. Именно чрез тази власт 

семействата се запечатват за ве'Iността. 

Изучаване на Писанията II:iiiiiiiiiiiiii'> 
Изпълнете дейност А и дейност Б или В, докато изучавате 

3 Нефи 24-25. 

А Кой ще пре>кивее Второто пришествие 
и кой не? 

Направете две колонки в тетрадката ви. В едната запишете 

!\умите и фразите от 3 Нефи 24-25, описващи кои няма да 
"из!\ържат !\еня" и какво ще им се СЛУ'IИ. В !\ругата колона 

запишете какво казват тези !\ве глави за това кои ще "из!\ър

жат деня", какво ще им се случи и какво ще направят. 

Б Бпаrосповиите на десятъка 

1. Какво казва Господ в 3 Нефи 24:8-9 за онези, които не си 

плащат десятъка? 

2. От стихове 10-12 напишете какво казва Госпо!\ за онези, 

които го плащат? 

3. Сравнете Учение и 3авети 64:23 с 3 Нефи 25:1 и напишете 

какво е обещал Госпо!\ на верните платци на !\есятък. 

Освен !\есятъка какво !\руго можем !\а пожертваме на 

Госпо!\ при по!\готовка за Неговото Второ пришествие? 

в Как ви е въздействапо? 

Напишете за най-зна'Iимите на'IИНИ, по които смятате, 

'Ie сбъ!\ването на 3 Нефи 25:5-6 е повлияло на живота ви. 

3 Нефи 26 

Изпитание за хората в 

последните дни 

Второто посещение на Исус при нефитите, започнало в 

3 Нефи 19, завършва в глава 26. Ще забележите, че в тази 
глава Мормон обяснява, че Исус е казал и сторил много 
повече сред хората от записаното в Книгата на Мормон. 
Той също казва обаче, че бихме могли да имаме допълни
телни летописи за реченото и стореното. Докато чете
те, потърсете защо нямаме тези летописи и какво 
трябва да направим, за да ги имаме. 
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Разбиране на Писанията 
3 Нефu 26 

осъждане (ст. 10)-наказа- : всички неща общи между 
ние, спиране на напре!\ъка, � тях (ст. 19)--спо!\елили всич-

порицание : ко, което имали, с !\ругите 

3 Нефи 26:9-11-Задържаните "по-вепики неща" 

Президент Джозеф Фийлдинг Смит, тогава президент на 

Кворума на дванадесетте апостоли, казва: "Когато ние сами

те, членовете на Църквата, сме склонни да следваме запове

!\ите, както са ни били !\а!\ени и !\а покажем вярата си ... , 

то Госпо!\ ще е готов !\а съз!\ме !\ругите летописи и !\а ни ги 

!\а!\е, но сега не сме готови !\а ги получим. Защо? Тъй като не 

сме живели според изискванията ... в четенето на летописите, 

които са ни дадени, и в следването на техните съвети" (в док

лад на конференцията, септември-октомври 1961 г., стр. 20). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете дейност А, докато изучавате 3 Нефи 26. 

А Повече и по-малко важ:ни неща 

1. Прегледайте 3 Нефи 26:6-12 и напишете какво научаваме, 

че се намира в Книгата на Мормон. 

2. IIpo'IeTeTe също Алма 12:9-11, У'Iения и Завети 84:54-58, 

и раз!\ела "Разбиране на писанията" по-горе и напишете 

какво трябва !\а правим ли'шо ние и каво трябва !\а прави 

Църквата като цяло, за да получи "по-великите неща" от 

Господ. 

3. Избройте някои от "по-великите неща", случили се сре!\ 

нефитите сле!\ като Исус си заминал (вж. 3 Нефи 26:15-21). 

3 Нефи 27 

"Това е Моето Евангелие" 

По време на Своите първи две посещения в двете 
Америки Исус Христос лично проповядва Своето 
Евангелие и ръководи организирането на Своята Църква 
сред нефитите. Той избира и ръкополага ръководители 
да продължат Неговото дело. Те продължили да пропо
вядват Неговото Евангелие и да служат спасителни све
щенически обреди. Както пише в 3 Нефи 27, след неопре
делен период от време Спасителят прави трето посеще
ние при Своите нефитски ученици. Това посещение ни 
учи, че Исус Христос, като глава на Своята Църква, не е 
далеч и напътства Своите църковни водачи. Господ про
дължава да ръководи Своята Църква чрез назначените 
от Него служители. Президент Гордън Б. Хинкли, тога
ва съветник в Първото Президентство, свидетелства: 
"Нека бъде ясно на всички, че Исус Христос стои начело 
на тази Църква, която носи Неговото свещено име. Той 
я наглежда. Той я насочва. Като стои от дясната стра
на на Своя Отец, Той ръководи това дело" (в доклад на 
конференцията, април 1994 г., стр. 75; или Ensign, май 
1994, стр. 59 ). Докато четете, обърнете внимание 
какво учи Исус за Своето Евангелие в тази глава. 

Разбиране на Писанията 
3 Нефu 27 

осветени (ст. 20)-направени � синът на погибелта 

'IИСТИ и святи, пре'IИстени � (ст. 32)-някой, който пре

: живява втората смърт 

� (духовната) 

3 Нефи 27:З-8-Името на Църквата 

Исус дава да се разбере в 3 Нефи 27, че Неговата Църква ще 

бъ!\е наречена с Неговото име. Сле!\ като Госпо!\ възстановя

ва Своето Евангелие в наши !\ни, Той разкрива, че Неговата 

Църква отново трябва !\а носи името Му (вж. У. И З. 115:3-4). 

IIри всичките различни църкви, твър!\ящи, 'Ie са християн

ски по времето на Джозеф Смит, едва няколко били нарече

ни с името на Исус Христос. 



Изучаване на Писанията 111iiiiiiiii�iii> 
Изпълнете ,J(ейност Б и ,J(ейност А или В, ,J(OKaTO ИЗУ'Iавате 

3 Нефи 27. 

А "8 Моето име" 

1. Може ,J(а ПО,J(чертаете в 3 Нефи 27:1-10 всяка фраза, 

имаща отношение към името на Христос (като напри

мер, "в името на Исуса", "името на Христа", "с това име", 

"в Неговото име" или "в Мое име"). Прочетете също 

Мосия 3:17; 5:7-13 и напишете един абзац, обясняващ 

защо всичко, което правим или казваме в Църквата, 

трябва да се прави "в името на Исус Христос". 

Б Кои са "до6рите новини"? 

Думата Евангелие буквално означава "добри новини" или 

"благовестие". 

1. Прочетете внимателно 3 Нефи 27:9-21 и подчертайте 

думата Евангелие всеки път, когато я срещнете. 

2. Какво именно казва Исус, че пре,J(ставлява Неговото 

Евангелие? 

3. Обобщете в един абзац как тези стихове за Евангелието 

на Исус Христос имат връзка със третия и четвъртия сим

вол на вярата. 

4. Как възприемате Евангелието като" добри новини"? 

5. Какво зна 'IИ,J(а "живеете споре,J( Евангелието" в ЛИ'I НИЯ 

си живот? 

в Стихове за овпадяване-З Нефи 27:27 

1. Каква специална за,J(ача ПОЛУ'IИли ,J(BaHa,J(eceTTe нефитски 

ученици от Спасителя в 3 Нефи 27:24-27? 

2. Какво казва Исус, че ще трябва да направят или да бъдат, 

за да успеят в задачата си? 

3. Напишете е,J(ИН абзац, описващ усилията ви ,J(a станете 

пове 'Iе ПО,J(обни на Христос. ВКЛЮ'Iете в 'шстност какво сте 

направили и какво бихти искали да направите по-добре. 

3 Нефи 28 

Специални желания на 
дванадесетте апостоли 

Ако бихте могли да поискате нещо от Спасителя, 

какво би било то? Дванадесетте нефитски ученици 

имали тази възможност. Вижте за какво молят. 

Вашите желания сходни ли биха били или различни 

от техните? 

Разбиране на Писанията 

3 Нефи 28 

в мигновението на окото 
(ст. 8)-в един миг 

смъртност (ст. 8,36)-,J(a 

имаш фИЗИ'Iеско тяло, 

което може ,J(a умре 

безсмъртие (ст. 8, 36)-да 

имаш възкресено тяло, което 

не може никога ,J(a умре 

плътта (ст. 9)-физическо 

или смъртно тяло 

останат (ст. 12)-останат на 

земята 

присъединяваха (ст. 18)

обръщаха във вярата 

3 Нефи 28:13-17, 36-40-Прео6ражение и пресепение 
Мормон казва, че трима от дванадесетте нефитски ученика 

били "преобразени". Това се отнася за временната промяна, 

която човек трябва да претърпи, за да остане в присъствието 

на Бог И,J(а не БЪ,J(е унищожен (вж. У. и 3. 67:1 1; Моисей 1:11). 

IIреображението не бива ,J(a се бърка с промяна на тялото, 

въпреки 'Ie и ,J(BeTe ВЪ З,J(ействат на тялото по cxo,J(eH начин. 

Преображението е кратковременна промяна, докато пресе

лението на тялото е дълготрайна и завършва, когато човек 

премине от смъртността към безсмъртието или е възкресен 

(вж. 3 Нефи 28:8). Cpe,J( онези, които в ,J(ален момент са били 

преселени, са Енох и Грала Сион (Моисей 7:18-23, 27), Илия, 

апостол Иоан (У. и 3.7), и тримата нефитски ученици 

(3 Нефи 28:4-11, 15-40). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете ,J(ейности А и Б, ,J(oKaTo ИЗУ'Iавате 3 Нефи 28. 

А Какво ж:епаете? 

1. Напишете какво пожелали ,J(eBeT от ,J(BaHa,J(eceTTe нефит

ски ученици в 3 Нефи 28 и избройте благословиите, които 

Господ им е обещал. 

2. Напишете какво са пожелали другите трима ученици в 

3 Нефи 28 и избройте благословиите, които им обещал 

ГОСПО,J(. 
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3. Ако можехте )щ избирате меЖ1\У 1\а1\еното на 1\еветимата 

или на тримата, кое бихте избрали? Защо? 

Б Съставете викторина 

Като използвате наученото за преселените същества като 

цяло и тримата нефитски ученици в частност, съставете 

викторина с отговори "вярно или невярно". Викторината 

да включва поне пет твърдения. След всяко твърдение 

напишете верния отговор и стиха, от който сте го научили. 

з Нефи 29-ЗО 

Предупрежденията 
на Мормон 

Вместо да продължи да разказва какво се случило след 

посещенията на Исус Христос при нефитите, Мормон 

завършва 3 Нефи със свое собствено свидетелство, съвет 

и предупреждения към бъдещите читатели. Докато 

четете глави 29-30, помнете, че Мормон е писал директ

но за хората в наши дни. 

Разбиране на Писанията 

3 НефuЗО 
мерзости (ст. 2)-сериозни 

грехове; мисли и дела обид

ни за Бог 

идолопоклоничествата 
(ст. 2)-почитане на лъжли

ви богове 

опрощение (ст. 2)-прош

ка, освоБОЖ1\аване от вина 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiii-'> 
Изпълнете 1\ейности А и Б, 1\окато ИЗУ'Iавата 3 Нефи 29-30. 

А Направете списък 

1. Прочетете какво казва Мормон в 3 Нефи 29:1-4,8-9 и 

избройте какво трябва 1\а знаем или правим, за1\ето този 

летопис е бил 1\а1\ен на света. Ако има ПРИ'Iина в тези сти

хове, поралИ която би трябвало 1\а знаем или правим тези 

неща, напишете я до тях във вашия списък. 

2. Избройте отделните групи хора, които предупреждава 

Мормон в 3 Нефи 29:5-7; 30:2. Ако има после1\СТВИЯ от 

споменатите пре1\упреЖ1\ения, напишете ги 1\0 съответ

ната точка в списъка. 

3. От съвета и предупрежденията, които той дава в 3 Нефи 

29-30, избройте какво бил В1\ъхновен 1\а знае за нашето 

време Мормон. 

Б Кой rовори? 

Внимателно прочетете 3 Нефи 30:1-2. Чии слова са записани 

в стих 2? Защо смятате, 'Ie е било заПОВЯ1\ано на Мормон 1\а 

ги запише? 



· � Четвърти Нефи: Книгата на Нефи � 

За 4 Нефи 
До изданието на Книгата на Мормон от 1879 г. тази книга е 

била озаглавена просто "Книгата на Нефи, който е син на 

Нефи, един от учениците на Исус Христос". Старейшина 

Орсън IIpaT, който бил член на Кворума на Двана!\есетте 

апостоли, препоръчва !\обавянето на заглавието "Четвърти 

Нефи", което е о!\обрено от lIървото IIрези!\ентство. 

Първата част от 4 Нефи понякога се нарича "Златната Ера". 

За 170 го!\ини хората били обе!\инени и живели в мир без 

раз!\ори и имали "всичко меЖ!\у тях като общо" (4 Нефи 1:3). 

Как те могли !\а установят толкова благословен и процъф

тяващ период? По-късно хората започнали да се делят отно

во и да вършат "всякакъв вид беззаконие" (ст. 34). След 

такъв благословен период на мир защо хората биха избрали 

такова проклятие? 

4 Нефи 1 

Четири поколения мир 

След като нечестивите са унищожени, а останалите 
хора получават учения и помощ от Спасителя и небес
ните ангели, хората живеят в мир и праведност много 
поколения. Животът им е сходен с преживения от наро
да на Енох, който бил наречен Сион (вж. Моисей 7:18). 

Мормон пишел, че "не можеше да съществува по-щаст
лив народ" (4 Нефи 1:16). Докато четете, потърсете 
евангелските принципи, според които те живели и които 
им донесли такова щастие. 

За съжаление, в крайна сметка хората стават толкова 
нечестиви, колкото в дните преди да дойде Исус Христос. 
Трябва да помислим внимателно и да се поучим от греш
ките, допуснати от тях и довели до падението от голя
ма праведност и щастие до нечестие и страдание, което 
в крайна сметка довело до унищожението на нефит
ския народ. 

Разбиране на Писанията 

4 Нефи 1 

Всичко между тях като 
общо (ст. 3)-всеки приел, 

че всички те идват от 

Господ и затова те добро

волно спо!\еляли каквото 

имали с !\ругите и за 

изграж!\ането на Царството 

Божие. 

метежи (ст. 16)-вълнения, 

бунтове 

похотливост (ст. 16)-сексу

ални грехове 

одежди (ст. 24)-облекло 

класи (ст. 26)-социални 

групи, базирани на пари 

или популярност 

чезнеха (ст. 34,38)

lIостепенно губеха сили 

суетни (ст. 43)-себелюбиви 

Изучаване на Писанията 111iiiiiiii�i:> 

Изпълнете !\ве от сле!\ните !\ейности (А-В), !\окато изучава

те 4 Нефи. 

А Най-щастливият народ 

1. В 4 Нефи 1:16 Мормон пише, 'Ie не би могло !\а има наро!\ 

по-щастлив от наро!\а, описан в 4 Нефи 1:1-22. Избройте 

поне пет принципа от тези стихове, за които вярвате, че 

са имали най-голямо влияние по пътя ИМ към щастието. 

2. Споре!\ 4 Нефи 1:15 коя била е!\инствената ПРИ'IИна за 

премахването на раз!\ора? Обяснете защо мислите, 'Ie 

това качество на хората било от съществено зна'Iение. 

Б Проведете интервю 

IIpe!\CTaBeTe си, че група мла!\ежи от времето, описано 

в 4 Нефи 1:1-22, са на разположение за интервю днес. 

Напишете три въпроса, които мислите, че младежите днес 

биха им задали. След това напишете отговорите, които мис

лите, че биха !\али, въз основа на прочетеното в 4 Нефи. 

в Стъпките, водещи надолу 

1. Старейшина Спенсър У. Кимбъл, тогава 'шен на Кворума 

на Двана!\есетте, учи: "Грехът, като всяко пътуване, 

започва с първата крачка" (П/е Miracle 01 Forgiveness, 1969 Г., 

стр. 214). В 4 Нефи, обществото на нефитите живяло в 
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подчинение на Божиите заповеди в първата част на гла

вата, но в края те станали ИЗКЛЮ'Iително не'Iестиви. 

Собствената книга на автора 
След като събира и пише всичките книги, които сега нари

чаме Книгата на Мормон, пророкът Мормон пише разказ 

за своето собствено време. Тази по-малка книга също се 

нарича "книгата на Мормон" въпреки, 'Ie се намира в по

голямата книга, наречена Книгата на Мормон. Мормон е 

убит някъ)\е сле)\ като написал това, което се намира в 

Мормон 7. Синът му, Мороний, завършва летописа, започ

нат от баща му (вж. Мормон 8-9). 

в тетра)\ката си на'Iертайте стълбище, во)\ещо на)\олу. 

То би трябвало )\а има от пет )\о осем стъпала. На)\ най

горното стъпало напишете какво споре)\ 4 Нефи е пър

вата стъпка на хората, водеща надолу, и избройте стихо

вете от които го научавате. Продължете да означавате 

всяко стъпало с това, за което 4 Нефи учи, че са другите 

стъпки на)\олу, от)\алечаващи хората от на'Iина на 

живот, опре)\елен от Госпо)\ за тях. 

2. В края на 4 Нефи много малко хора в тяхното общество 

биха могли да се считат за праведни. До всяко стъпало на 

вашата схема обяснете накратко какво мислите, че биха 

могли )\а сторят праве)\ните хора, за )\а останат праве)\ни, 

когато останалата 'ШСТ от тяхното общество направило 

първата крачка на)\олу. 

3. Как мислите, че бихте се чувствали да бъдете сред малци

ната верни на ученията на Исус Христос в края на 4 Нефи? 

lIpe)\ какви изпитания смятате, че се е изправял праве)\

никът по онова време? 

"Повече добро" 
Опитвайки се да поправи грешка в интерпретацията на 

думата Мормон, Пророкът Джозеф Смит написал писмо до 

издателя на Tiтes and Seasons (Времена и Сезони), ранно изда

ние на Църквата. В него той казва: 

"Чрез вашия вестник желая да поправя грешка ... 

Грешката, за която говоря, е )\ефиницията на )\умата 

"Мормон". Твър)\еше се, 'Ie тази )\ума произлизала от 

гръцката дума тorтo. Случаят не е такъв. Нямаше гръцки 

или латински на плочите, от които аз, чрез благодатта на 

Господ, прев ед ох Книгата на Мормон ... 

Думата "Мормон" значи буквално повече )\обро" (History 01 

the Сhигсh, 5:399-400). 

Мормон = Повече Добро 



Като говори за хората, които не са 'шенове на Църквата и 

ни наричат "Мормони", преЗИ,J(ент ГОР,J(ЪН Б. Хинкли У'IИ 

членовете на Църквата ,J(a превърнат това прозвище в 

комплимент. 

Той казва: 

"И така, въпреки че съжалявам, че хората не наричат тази 

църква със същинското й име, съм щастлив, че прякора, 

който ползват, е твър,J(е ПО'Iетен зара,J(И е,J(ИН забележите

лен човек и e,J(Ha книга, която ни ,J(aBa несравнимо СВИ,J(етел

ство за Изкупителя на света. 

Всеки, който опознае човека Мормон чрез четене и разми

съл Ha,J( ,J(умите му, всеки, който чете тази ценна ИСТОРИ'Iес

ка Haxo,J(Ka, събрана и запазена в голяма степен от него, ще 

разбере, 'Ie Мормон не е компрометирана ,J(YMa, а че пре,J(ста

вя най-великото добро-доброто, което е от Бог. Именно 

съвременният преводач на този древен летопис заявява, че 

чрез четенето й човек се приближава до Бог повече, откол

кото чрез четенето на която и ,J(a е ,J(pyra книга. 

Всичко това възлага на нас от тази църква и това поколе

ние тежката и изискваща много усилия отговорност да 

приемем, че след като ни наричат мормони, ние трябва 

,J(a живеем така, 'Ie нащия пример ,J(a ПО,J(обри пре,J(ставата, 

че Мормон може ,J(a зна'IИ по-много реален на'IИН, пове'Iе 

,J(обро" (в ,J(окла,J( на конференцията, октомври 1990 Г., 

стр.70; или Ensign, ноември 1990 Г., стр. 52-53). 

Докато четете за Мормон в тези няколко глави, помислете 

как може ,J(a после,J(вате неговия пример и ,J(a БЪ,J(ете или 

имате "повече добро" в живота си. 

Мормон 1 
Младежът Мормон 

Мормон е велик дори през своята младост. Като гавори 

на младите мъже в Църквата, президент Спенсър У. 
Кимбъл казва: "Вие, млади момчета, няма нужда да 

чакате да станете велики. Вие може да бъдете ненадми

нати мисионери, силни млади мъже, отлични съпрузи и 
щастливи, ползващи се с доверие църковни водачи. Няма 

нужда да чакате до утре" (в доклад на конференцията, 
април 1976 г., стр. 71; или Ensign, маи 1976 г., стр. 47). 
Президент Гордън Б. Хинкли съветва младите мъже и 

жени да "вярват в способността си да учат и да напра

вят нещо добро със своя живот. Да бъдат непоколебими 

и да вървят напред" (Teachings of Gordon В. Hinckley, 
стр. 715). 

Докато четете Мормон 1, обърнете внимание на каква 

възраст е бил Мормон и какво е казано за нега на тази 
възраст. Помислете също за прочетеното в последната 

част от 4 Нефи за вида общество, в което расте Мормон. 
Примерът му за младежка праведност сред голямото 

нечестие е не по-малко силен урок от всеки, които тои 
проповядва. 

Разбиране на Писанията 

Мормон 1 

издълбавания, издълбаеш преобладаваше (ст. 13)-

(ст. 3-4)-писания, пиша имаше най-силно влияние 

върху метал чародейства (ст. 19)-

изоставиха кроежите си Опити да се получат лъжли-

(ст. 12)-отказаха се от ви откровения от зли ИЗТО'I-

плана си ници 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiii� 
Изпълнете дейност А, докато изучавате Мормон 1. 

А Последствия 

Важно е ,J(a отбелязвате ,J(YMaTa защото в lIисанията. Тя често 

ни помага ,J(a опре,J(елим ,J(ействията и техните после,J(СТВИЯ, 

били те добри или лоши. 

1. Като използвате прочетеното в Мормон 1:13-14, направе

те ,J(иаграма като сле,J(ната и опре,J(елете после,J(ствията, 

изпитани от нефитите, и ,J(ействията, ,J(овели ,J(o тези 

последствия. 

деЙСТВIIЯ I "Защото" ПослеДСТВIIЯ 

2. lIре,J(положете, 'Ie нефит от времето на Мормон ВИ,J(И 

ващата ,J(иаграма или прочете тези стихове, принципите 

му jй са обяснени, и сле,J( това отговаря със "Е, и?" 

Напищете отговор на такъв човек, за да му помогнете 

да разбере колко значими са тези последствия. Включете 

специфични примери за това как животът ви е различен, 

защото сте преживели благословиите, за които говори 

Мормон. 
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Мормон 2 

Един могъщ водач сред 
голямо нечестие 

в МОр'мон 1 чете'м за духовните последици от нечести
ето на нефитите. В Мор,Мон 2 научава,Ме нещо за пре

грешенията и,м и настъпващите последици. Понякога 

лошите неща, които ни се случват, ,Може да ни С'мирят 

и ни водят до no-вНИ'мателно вглеждане в живота ни и 

извършване на нужните nРО'мени. Като четете МОр'мон 

2, отбележете как нефитите по вре'мето на МОр'мон 
реагират на пораженията, трагедиите и скърбите, про

излизащи от действията и,М. Какво ,Може,М да научи'м 

от техния nРИ'мер? Какво ,Може,М да научи'м от nРИ'ме

ра на МОр'мон в тази глава? 

Разбиране на Писанията 
Мор,Мон 2 

пълна революция (ст. 8)- каещи се духове (ст. 14)-

Непрекъсната тен)\енция, Вътрешно желание )\а се 

обхват покаеш и изпълниш 

съкрушени сърца (ст. 14)- Божията воля 

Смирение, божествена скръб посечени (ст. 15)-Убити 

в боя 

Мормон 2:11-14-"Скърбене на прокъпнати" ипи 
"скърбене ... за покаяние" 

� 
I 

Президент Спенсър У. Кимбъл учи, че "много често хората 

мислят, че са се покаяли и са достойни за прошка, докато 

ВСИ'IКО, което са сторили, е )\а изразят съжаление или печал 

пора)\и нешастно събитие" (Teachings ofSpencer W. Kimball, из)\. 

Е)\уар)\ Л. Кимбъл, 1982 г, стр. 87). Описанието на Мормон в 

Мормон 2:11-14 ни помага да разберем, че само скръбта "за 

покаяние" ни води към такива промени, които ни очистват 

и заместват скръбта с щастие. Тази дълбока "божествена 

скръб" (вж. 2 Коринтяните 7:10) е разбиране, 'Ie не'Iестивите 

ни )\ействия са всъщност бунт против Бог (вж. Мормон 2:15) 

и че сме наранили околните - ВКЛЮ'Iително Спасителя (вж. 

Мосия 14:5; У. и З. 19:16-19). "Скърбене ...  за покаяние" 

значи, че желаем да се променим. 

Мормон 2:15-"Dенят на изпитание беwе отминап" 
IIрези)\ент Джозеф Фийл)\инг Смит, тогава прези)\ент на 

Кворума на дванадесетте апостоли, обяснява, че "е въз

можно народът да стигне тъй далеч в тъмнина чрез бунт 

и нечестие, че духът на покаянието ги напуска ... и те оти

ват отвъ)\ силата на покаянието" (Doctrines о! Salvation, 
2:194; вж. и Елам ан 13:38). 

Можем да научим много за характера на Мормон по това, 

как той про)\ължава )\а помага на наро)\а си, сле)\ като си 

)\ава сметка, че и )\енят на изпитание беше отминали. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете )\ейност А, )\окато изучавате Мормон 2. 

А Причини за скръ6 

1. Защо според Мормон 2:10-15 скърбели нефитите? След 

всяка изброена от вас причина отбележете стиха или сти

ховете, къ)\ето сте я намерили. 

2. Защо според Мормон 2:10-15,18-19,25-27 скърби Мормон? 

След всяка изброена от вас причина отбележете стиха или 

стиховете, където сте я намерили. 

3. Каква е разликата меж)\у скръбта на нефитите и тази на 

Мормон? 

4. Обяснете как всеки от следните пасажи от Писанията се 

отнася )\0 скръбта на нефитите, на Мормон или )\0 )\вете: 

Алма 41:10; 42:29; Мороний 10:22; Моисей 7:28--40. 

Мормон 3 
Нова възможност, 
ново отхвърляне 

в МОр'мон 3 научава,Ме ,Много за ,Милостта на Бог и вели

чието на Мор,Мон, когато взе'ме'м пред вид, че Господ дава 
на нечестивите нефити нова вЪЗ'можност да се покаят. 

Господ и,м nО'мага в техните битки срещу ла,Мани

тите. На старозаветния пророк Езекиил Господ казва: 

"Благоволя ли Аз в С'мъртта на нечестивия? ... но не, по
добре да се обърне в пътя си и да живее?" (Езекиил 18:23). 



Независимо колко много Господ желае всички хора да се 

покаят, Таи няма да ни принуждава и законът на право

съдието трябва да бъде задоволен. Като четете Мормон 

3, внимателно отбелязваите кои постъпки и поведения 

отделят нефитите от Господ. За жалост днес много 

хора правят същите грешки. Изглежда, че Мормон чрез 

този тъжен разказ за саморазрушението на нефитите 

иска да извлечем поука, след като в последната част на 

тази глава пише специално за нашето време. 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiiiiiiii� 

Изпълнете .J\еЙност А, .J\OKaTO ИЗУ'Iавате Мормон 3. 

А Гпас от пръстта 

Като четете последните страници на Книгата на Мормон, 

там има места, КЪ.J\ето изглеЖ)lа сякаш Мормон и Мороний 

познават нашето време така .J\обре, както своето. Обръщайки 

се .J\иректно към нас в Мормон 3:17, Мормон казва: "Ето 

защо ... " или с други думи "Поради нещата, които знаете, 

ще ви кажа следното ... " 

1. Избройте истините, за които Мормон СВИ.J\етелства в 

Мормон 3:17-22. 

2. Напишете как разбирането на тези истини ще ви помог

не .J\a пре.J\отвратите повторение на трагичните грешки 

на нефитите. 

Мормон 4 
"ТЪКМО чрез нечестивите се 

наказват нечестивите" 

в Мормон 3 четем как Мормон отказва да е командир 

на нефитските армии поради коравосърдечието им и 

наслаждението от постоянните кръвопролития. Таи 

обаче продължава да бди над народа си и да води летописи

те му. Като четете Мормон 4, търсете всякакви проме

ни в отношението на нефитите или успехи в битките. 

Разбиране на Писанията 

Мормон 4 
поразявани (ст. 4)-1 Iобе.J\ени, унищожавани 

Изучаване на Писанията 

Докато изу'raвате Мормон 4, изпълнете .J\еЙност А или Б. 

А Съставете викторина 

Съставете кратка викторина, обхващаща три от петте най

важни според вас идеи или събития в Мормон 4. Може да 

я напишете като "вярно-грешно" или като въпроси с 

къси отговори. Включете ключ с отговорите, СЪ.J\ържащ 

стиха/ стиховете, КЪ.J\ето се намира всеки отговор. 

Б Отказапи да се покаят 

В Мормон 4:10-18 отбележете стиховете, които според вас 

описват какво се случило на нефитите, защото отказали да 

се покаят. Опишете как мислите, че са се чувствали нефи

тите по онова време и защо. 

Мормон 5 
Целта на летописа на Мормон 

Разказът на Мормон за събитията в онези времена е 

пълен с печал и отчаяние и, за нещастие, поради тяхно

то нечестие животът на нефитите не се подобрява. В 
Мормон 5 Мормон отделя време да обясни какво мисли, 

че трябва да научат от този трагичен разказ хората в 

последните дни. 

Разбиране на Писанията 

Мормон 5 
презрян (ст. 15)-Омразен, отблъскващ, отвратителен 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiii� 

Докато изучавате Мормон 5, изпълнете дейност А или Б. 

А Цепи на Книrата на Мормон 

1. В Мормон 5:14-15 Мормон .J\aBa причини защо Книгата на 

Мормон трябва .J\a се появи в наше време. Изре.J\ете тези 

причини в тетрадката си. 



2. Към изброеното .J\обавете причините, открити в 1 Нефи 

13:40; 2 Нефи 3:12; У'Iение и Завети 3:19-20; 10:48-52, 62-63; 
20:11-12. 

Б "Скъпи езичници ... " 

Мормон знаел, 'Ie еЗИ'Iеските наро.J\И в после.J\ните .J\НИ ще 

имат словата му. Специално за тях той пише голяма част от 

Мормон 5:9-24. Обобщете посланието на Мормон до езич

ниците, като напишете със свои думи писмо, адресирано до 

"Езичниците от последните дни". Като пишете, отбележете 

какво пише Мормон за еЗИ'Iниците, както и на еЗИ'Iниците. 

Мормон 6 

"Унищожението на 
моя народ" 

Между написването на Мормон 1 и 6 минават над шест
десет години. Мормон води нефитските армии повече от 

петдесет години. Както обаче прочетохте, нефитите 

отказват да извършат промени в живота си, което би им 

позволило да получат Господната помощ и би ги спасило 

от унищожение. Мормон 6 разказва за последните битки 

на нефитския народ - народ, появил се преди повече от 

деветстотин гадини, народ със специални обещания от 

Господ, народ, получил специалната привилегия да бъде 

посетен от възкресения Син Божий. Като четете за 

мъката на Мормон, помислете как думите му са подобни 

на тези на Исус Христос, когато Той казва "Ерусалиме! 

Ерусалиме! ... колко пъти Съм искал да събера твоите 

чеда, както кокошката прибира пилците си под крилата 

си, но не искахте!" (Матея 23:37). 

Разбиране на Писанията 

Мормон 6-Времева пиния на живота на Мормон 

Поверено 
му е 

Получава командва- Оттегля 
при- нето на се от 

зовани е да част от командва-
води ле- нефитска- нето на ар-

тописите та армия мията (вж. 
(вж. Мор- (вж. Мор- Мормон 
мон 1:1-6) мон 2:1-2) 3:8-11,16) 

c;t-Ф н..Ао.. 
- н.- -Възраст . I � ч:I 
'f' ..... ,... 

I 
Роден 

I 
Посетен Започва Загива в 

310 г. от Господ съкра- битка (вж. 
(вж. ст. щаването Мормон 
15-16) на разказа 6:5-6) 

за Книгата 
на Мормон 

(вж. ст. 
15-18) 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете дейност А, докато изучавате Мормон 6. 

А Сравнете 

Като четем за унищожението на народа, обърнал се от пра

ведност към голямо нечестие, трябва също да си дадем 

сметка, 'Ie това е история на е.J\ИН 'IOвек, живял праве.J\НО 

Ha.J\ шеСТ.J\есет ГО.J\ИНИ посре.J\ невероятно не'Iестие. lIогле.J\ 

от по-близо може .J\a ни помогне .J\a оценим по-пълно колко 

подобен на Христос е Мормон, както и да ни даде пример 

как да вземаме праведни решения днес. 

1. РаЗ.J\елете e.J\Ha страница в TeTpa.J\KaTa си на .J\Be колонки. 

Означете e.J\HaTa "Нефитите" и избройте в нея ВСИ'IКО, 

което научавате от следните препратки за нефитите по 

времето на Мормон: Мормон 1:13-14, 16-17, 19; 2:10-15,18, 
26; 3:9-10, 13-14; 4:8, 10-12; 5:2, 15-18; 6:7. 

2. Озна'Iетете .J\pyraTa колонка на страницата "Мормон" и в 

нея избройте всичко, което научавате за Мормон в сле.J\

ните препратки: Мормон 1:1-2, 5, 15-17; 2:1-2, 9, 12-15, 19, 
23-24,27; 3:1-3,11-14,16-22; 5:1-2, 8-11, 13; 6:2-4, 6, 16-22. 
Опитайте се да разберете какво се подразбира за Мормон 

в някои препратки, за .J\a опре.J\елите какво разкрива то за 

неговия характер. Например обмислете какво сравнява 



той с онова, което би могъл )щ направи в )lдлена ситуа

ция. Или обмислете лействията му в светлината на хора

та, срел които живее и които воли. 

3. Напишете защо Мормон може да бъде счетен за един от 

най-подобните на Христос хора в Писанията. 

Мормон 7 

Свидетелството на Мормон 
към неговия народ 

в Мормон 6 четем за ужасни и опустошителни битки, 
в които самият Мормон е ранен. Мормон 7 е посланието 

на Мормон към "остатъка от този народ, които е поща

ден" (ст. 1) и по негово време, и в последните дни. Тъи 
като Моронии, синът на Мормон, пише Мормон 8 и ни 

разказва за смъртта на Мормон, това е последното сви

детелство, написано от Мормон в тази книга. 

Разбиране на Писанията 

Мормон 7 

тези (ст. 9)-Книгата на 

Мормон 

� онези (ст. 9)-Библията 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете лейно сти А и Б, локато изучавате Мормон 7. 

А Какво и защо 

в послелното си свилетелство към потомците на нефити и 

ламанити Мормон пише какво иска от тях ла знаят и вър

шат. В горната половина на страница от тетрадката си изре

дете от Мормон 7 какво иска той да знаят хората. В долната 

половина на същата страница изредете какво иска да вър

шат. Слел всяка TO'IKa в лвата списъка кратко обяснете 

зашо мислите, че той желае ла знаят или вършат съответ

ното нешо. 

Б Последните слова на Мормон 

Мормон 1-7 са послелните слова на Мормон, записани на 

плочите. Опишете какво чувствате спрямо Мормон и напи

саното от него. 

Мормон 8 
Мороний вижда нашето 

време 

Записите на сина на Мормон, Моронии, започват в 

Мормон 8. Таи пише, че баща му е убит в битка и че 

таи, Моронии, е останал сам. В оставащата част от гла

вата Моронии пише за появата на Книгата на Мормон в 

последните дни чрез силата Божия. Неговият баща му е 

наредил да запише част от нея (вж. Мормон 8:1), а оста
налото да бъде записано от видения за последните дни, 

показани му от Спасителя (вж. ст. 34-41). 

Моронии си дава сметка, че никои в негово време няма 

да чете хрониката и че пише за нас. Отбелязваики, че 

Моронии и други пророци от Книгата на Мормон са 

видели нашето време, президент Езра Тафт Бенсън 

съветва: "Ако те са видели времето ни и са избрали 

нещата с наи-голямо значение за нас, не е ли таваначи

на, по които следва да изучаваме Книгата на Мормон? 

Трябва постоянно да се питаме "Защо Господ е вдъхновил 



Мормон (или Моронии или Алма) да включи това в 
летописа си? Каква поука може да извлека аз от това, 
която да ми помогне днес и сега?" ( в доклад на конфе

ренцията, октомври 1986 г., стр. 5; или Ensign, ноем
ври 1986 г., стр. 6). Задаваите си тези въпроси, докато 
четете тази глава и до края на Книгата на Мормон. 

Разбиране на Писанията 
Мормон 8 

жлъчната горчивина 
(ст. 31)-Вж. "Разбиране на 

lIисанията" за Алма 36:18 

(стр. ОО / 125) 

� връзките на беззаконието 

� (ст. 31)-lIленници на греха 

Мормон 8:7-Пъпното унищожение на нефитите 
След като Исус Христос ги посещава, никой не е наричан 

"нефит" или "ламанит"; всички хора са обединени в Него. 

По-късно хората почват отново да се отделят в групи и и да 

се нари'raт ламанити или нефити, споре,J( вярата и тра,J(ИЦИ

ите си, не за,J(ължително споре,J( потеклото си. Затова когато 

четем, че нефитите били напълно унищожени, това значи, 

че са унищожени всички, които се считали последователи 

Ламанити 

на нефитската тра,тщция. Възможно е cpe,J( ламанитите ,J(a са 

останали потомци на Нефи, Сам, Яков и Иосиф, които ,J(a не 

са били унищожени като Hapo,J(. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете ,J(Be от сле,J(ните ,J(ейности (А - В), ,J(oKaTo изучава

те Мормон 8. 

А Съвет за четящите 

Въз основа на написаното от Мороний в Мормон 8:12, 17-19, 

21, 23, 34-35 направете списък с "Инструкции и съвет към 

читателите на Книгата на Мормон." 

Б Опишете деня 

1. В Мормон 8:26-32 Мороний описва деня, в който Книгата 

на Мормон ще се появи за света. Изредете поне десет 

условия, които Мороний казва, че следва да са налице в 

това време. 

2. Какво ви впечатлява най-много в пророчеството на 

Мороний за нашето време? 

в OTrOBopeTe на Мороний 

1. В Мормон 8:34-35 Мороний 

свидетелства, че е видял наше

то време. Въз основа на проче

теното в ст. 36-41 какво изглеж

,J(a ,J(a го безпокои най-много? 

2. Открийте и избройте всички

те въпроси, които Мороний 

за,J(ава в Мормон 8:36-41. 

lIосле напишете отговор 

какво С'Iитате, че пре,J(ставя 

най-добре отношенията на 

света днес. 

3. Напишете късо писмо, сякаш 

отговаряте на Мороний. 

Обяснете му какво правите 

вие лично пред вид загриже 

Ламанити 

ността, изразена от него в 

Мормон 8:36-41. 

Лехий 

Исус Христос 
посещава американ
ския континент. 

600 г. пр. Хр. 

Няма ламанити или 
нефити - всички са 
наречени чеда 
Христови 

'-----------1 Унищожени 
приблизително Нефити 

(вж. 4 Нефи 1:17). 

Отново почва 
голямо нечестие 

през 34 г. сл. Хр. през 201 г. сл. Хр. 

Нефити 
през 400 г. 

през 400 г. 



Мормои9 
113нам, че вие ще имате 

словата ми" 

Както прочетохте в Мор,Мон 8, Мороний вижда нашето 
вре'ме и знае, че пророчествата ,му ще се изпълнят. В 

Мор,Мон 9 той ползва това, което С'мята за последна 

вЪЗ'можност да говори на повече невярващи хора от наше 
вре'ме (вж. Мороний 1:1). Вярващите обаче ,Могат да нау
чат ,Много от онова, което проповядва той и от начина, 
по който проповядва. 

Разбиране на Писанията 

МОрМО1l9 

посетени (ст. 2)-Времето 

на Второто пришествие на 

Исус Христос. 

Своите ученици, които 
трябваше да останат 
(ст. 22)-Тримата нефитски 

ученици, които били пресе

лени и продължили служе

нето си на земята 

Изучаване на Писанията 11 
Докато изу'raвате Мормон 9, изпълнете 1\ейност А или Б. 

А Съвет към опредепени rрупи 

Мороний говори на поне четири групи хора в Мормон 9. 

Обобщете посланието му към: 

1. Онези, "които не вярват в Христа" (ст. 1-6). 

2. Онези, "които ОТРИ'Iате откровенията Божии" (ст. 7-14). 

3. Онези, които не вярват, че Бог може 1\а върши ЧУ1\еса 

(ст. 15-25). 

4. Онези, "които ще презрат 1\елата ГОСПО1\НИ" (ст. 26-31). 

Б Учения на Господния ппан 

В Писанията няма отделен пасаж, в който Божественият 

план на спасението е обяснен в ПО1\робности и показващ 

отношението на всички елементи от плана е1\ИН към 1\РУГ. 

Ученията на плана са пръснати из lIисанията, КЪ1\ето хора

та, изучаващи с усърдие, могат да ги намерят и прилагат. 

Изискваното усилие прави ученето по-значимо и запомня

що се. Мормон 9 съдържа няколко важни учения, свързани 

с "великия план на щастието." Открийте в Мормон 9 

това, което С'Iитате за петте важни учения относно плана. 

Запишете ги в тетра1\ката си зае1\НО с кратко обяснение 

на важността им за плана като цяло. 

Кой е Етер? 
Етер е последен пророк и летописец на яредитите (вж. Етер 

15:33-34). Разказът му за ВЪЗХО1\а и па1\ението на яре1\итска

та нация е записан на 1\ва1\есет и четири ПЛО'IИ, намерени 

от нарО1\а на цар Лимхий (вж. Мосия 8:7-11). Впосле1\ствие 

цар Мосия превежда летописа и той носи на него и народа 

му много скръб (вж. Мосия 28:18). Докато Мороний се скита 

по земята, той съкращава яредитския летопис и включва в 

него 1\РУГИ летописи от Книгата на Мормон зара1\И баща си, 

Мормон, който казва, 'Ie "(важно) е всички ЛЮ1\е 1\а узнаят 

нещата, които са записани в този разказ" (Мосия 28:19). 

Кои са яредитите? 
Събитията, разказани в книгата на Етер, по'шат по времето 

на Вавилонската кула (ок. 2 200 г. пр. Хр.), когато ГОСПО1\ 

обърква езиците. Господ благославя Яред и брат му и семей

ствата им да избегнат смесването на езиците и ги отвежда в 

американския континент. Те стават известни като яредити

те. IIроцъфтяват и полу'raват ГОСПО1\ните благословии като 

Негов избран нарО1\. Историята на яре1\итите обаче свършва 

по ТВЪР1\е ПО1\обен на'IИН като на нарО1\а на нефитите 



около 2 600 г. по-късно. ГОР1\ОСТ, тайни заговори и отхвърля

не на словата на пророците ВО1\ЯТ и 1\вата нарО1\а 1\0 отвръ

щане от Бог и пълно унищожение. 

Какво можем да научим от този разказ? 
Книгата на Етер СЪ1\ържа много разкази за войни, бунтове 

и разрушения сре1\ яре1\ИТСКИЯ нарО1\. lIocpe1\ това голямо 

нечестие обаче има вълнуващи разкази за хора, които 

упражняват вяра в Исус Христос и получават много силни 

чудеса от Исус Христос. На страниците й са проповядани 

и много важни У'Iения. Като 'шен на Църквата, живеещ в 

после1\ните 1\НИ, вие също може често 1\а се окажете окръ

жен от пагубни влияния. Уроците от книгата на Етер могат 

да ви помогнат да останете силен и чист. Четете внимател

но този древен летопис и мислете защо е бил запазен той. 

Запитайте се какво можете да научите от такива верни 

мъже като брата на Яре1\, Емер, Етер и 1\РУГИ. 

Етер 1 
Яредитите и 

Вавилонската кула 

Имало ли е време, когато сте се нуждаели от специал

на помощ от Господ - благословии или сила свръх ваша

та собствена? Две семейства, живели по времето на 

Вавилонската кула, се нуждаели от специална помощ 

на Господ. Като четете Етер 1, търсете специалната 

благословия, която дирели те и вижте как станали 

дойстойни за нея. 

Изучаване на Писанията 1111iiiiiiiiiiiiiii':> 
Изпълнете 1\ейности А и Б, 1\окато изучавате Етер 1. 

А Напишете 0606щение 

Етер 1:2 се позовава на "двадесет и черите плочи". 

IIрегле1\айте илюстрацията "Основни източници за 

плочите на Книгата на Мормон" (стр. 11) и сле1\ните 

lIисания и напишете обобщение какво сте научили за 

този разказ: Мосия 8:9; 21:27; 22:14; 28:11; Алма 37:21-32. 

Б 
Решаване на про6леми с помощта 
на Господ 

Препишете следната таблица в тетрадката си. Прочетете 

Етер 1:33-43 и отговорете на всеки въпрос, като ползвате 

HaY'IeHoTo от изброените стихове. 

Какъв бllЛ KaKBII АеЙСТВIIЯ Как rll 
проблемы? преАПРllеЛII те? блаrОСЛОВIIЛ 

ГОСПОА? 

ст. 33-34 ст. 35 ст. 35 

ст. 36 ст. 37 ст. 37 

ст. 38 ст. 39-40 ст. 41-43 

Етер 2 

Яредитите строят кораби 

Яредитите пътуват през много води, докато са водени 
към обетованата земя (вж. Етер 2:6-7). Господ знае, че 

пътуването им през морето ще бъде трудно и им дава 

специални напътствия как да построят кораби, които 

да им позволят да пътуват безопасно. Като четете 



Етер 2, сравнете тяхното пътуване към обетованата 
земя с вашия напредък към селестиалното царство. 
Старейшина Гордън Б. Хинкли, тогава член на Кворума 
на дванадесетте апостоли, учи, че нашето житейско 
пътуване също може да бъде трудно: 

"Срещам толкова много хора, които постоянно се оплак
ват от бремето на отговорностите си. Разбира се, напре
жението е голямо. Има да се прави много, твърде много ... 
Обърнете наопъки начина си на мислене. Евангелието е 
блага вест. Човекът е за да може да има радост. Бъдете 
щастливи! Нека това щастие сияе на лицата ви и говори 
чрез свидетелствата ви ... 

Обичам следните думи на Дженкинс Лойд Джоунз ... 

"Всеки, който си въобразява, че това щастие е нормално, 
ще загуби много време, тичайки наоколо и крещейки, че 

е бил ограбен. 

Повечето удари при голфа не попадат в дупката. 
Повечето говеждо е жилаво. Повечето деца порастват, 

за да станат обикновени хора. Повечето успешни брако
ве изискват висока степен на толерантност. Повечето 
професии са най-често досадни, не друго. 

Животът е като едновремешните пътувания с влак -
закъснения, престои на резервен коловоз, пушек, прах, 
сажди и друсане, разнообразени тук-там с прекрасни 
изгледи и вълнуващи скоростни отсечки. 

Тайната е да благодарите на Господ, че ви е позволил 
пътуването" (Deseret News, 12 юни 1973)" (Роиг 
Imperatives for Religious Educators, обръщение към 

преподавателите по религиозно обучение, 15 септември 

1978 г. стр. 4). 

Разбиране на Писанията 

Етер 2:1З-"Морианкумър" 
Докато живеел в Къртланд, на 

старейшина Рейнолдз Кахуун 

му се ра!\ил син. Е!\ин !\ен, 

когато lIророкът Джозеф 

Смит минавал покрай вратата 

му, той поканил Пророка 

вътре и го помолил да благо

слови и кръсти бебето. Джозеф 

го направил и !\ал на момчето 

името Махонри Морианкумър. 

Когато свършил с благослови

ята, той положил детето в лег

лото и, обръщайки се към ста

рейшина Кахуун, му казал, 

името, което !\а!\ох на сина 

ти, е името на брата на Яре!\; 

Госпо!\ току-що ми го показа 

/ откри" ("Questions and Answers," Improvement Era, юли 

1905 Г., стр. 705). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiiiii> 
Изпълнете !\ве от сле!\ните три !\ейности (А - В), !\окато 

ИЗУ'Iавате Етер 2. 

А OTrOBopeTe на въпрос 

lIpe!\CTaBeTe си, че приятел, който не е член на Църквата, 

ви пита какво се има пре!\ ви!\ с термина "обетована земя" 

(Етер 2:9). lIолзвайте Етер 2:8-12 и напишете какво бихте 

казали, за да му помогнете да разбере едно от значенията 

на фразата, според тези стихове. 

Б Напишете едно заявление от типа 
"М така ние ви>кдаме" 

Като прочетете Етер 2:13-16, помислете какъв урок ни дава 

този разказ и напишете е!\но заявление от типа "и така ние 

виж!\аме", обобщаващо какво желае Госпо!\ !\а наУ'IИМ от 

това изживяване. 

в Нарисувайте картина 

1. Прегледайте Етер 2:16-25 и нарисувайте картина как 

според вас биха изглеждали баркасите на яредитите. 

Картината трябва да илюстрира как действали баркаси

те и защо проектът им бил успешен. 

2. lIолзвайки Етер 2:1-7; 6:1-4, избройте какво взели яре!\и

тите със себе си на корабите. 

Етер 3 
Едно свещено видение 

След като умрете, с каква характерна черта искате 
да ви свързват хората, когато мислят за вас? Братът 
на Яред е известен с вярата си. Всъщност той вижда 
доземния Исус Христос благодарение на вярата си. 

Старейшина Джефри Р. Холанд,член на Кворума на 
дванадесетте апостоли, обяснява, че когато Христос 
заявява, "И никога не съм се показвал на човек, когото 

съм сътворил" (Етер 3:15), Той "всъщност казал на 
брата на Яред, "Никога не съм се показвал на човек по 
този начин, не по своя воля, единствено поради 
вярата на наблюдателя". По правило пророците са 
поканени в присъствието Господно ... Очевидно Сам 

Господ съединява безпрецедентна вяра с това безпреце

дентно видение" (Christ and the New Covenant, 23). 
Като изучавате Етер 3, търсете какво още може да 

научите от брата на Яред за силата на вярата. 



Разбиране на Писанията 

Етер 3 
два камъка (ст. 23, 28)-Урим и Тумим 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете ,J(ейности А и Б, ,J(oKaTo ИЗУ'Iавате Етер 3. 

А Четете за отrоворите 

Отговорете на сле,J(ните въпроси, като изучавате Етер 3:1-8: 

1. Защо братът на Яред приготвил прозрачни камъчета? 

2. Защо братът на Яре,J( мислел, че ГОСПО,J( може ,J(a е гневен? 

3. За какво се молел братът на Яре,J(? 

Б Какво научихте? 

в Етер 3 братът на Яре,J( научил много за Исус Христос, 

"светлината, и животът, и истината на света" (Етер 4:12). 

Прегледайте Етер 3 и избройте поне десет истини, които 

сте научили за Спасителя. 

Етер 4 
Покайте се и елате в Христа 

Може би си спомняте, че част от златните плочи, 

получени от Пророка Джозеф Смит, били запечатани. 

Чудили ли сте се някога какво има в тази част от свеще

ните ръкописи? В Етер 4 Мороний дава известно обясне

ние за съдържанието на този документ. Докато четете, 

търсете отговори на следните въпроси: Защо нямаме за 

изучаване хрониката на брата на Яред? Какво трябва да 

стане, за да бъде отворена тя? Какво ще се иска от всеки 

от нас? 

Разбиране на Писанията 

Етер 4 
тълкувателите (ст. 5)-Урим и Тумим 

Изучаване на Писанията Iliiiiii�=> 
Докато изу'raвате Етер 4, изпълнете ,J(ейност А и Б или В. 

А 06яснете какво 6и казал той? 

От наученото в Етер 4:1-6 напишете как смятате, че би 

отговорил на следните въпроси Мороний: 

1. Защо е трябвалО ,J(а криете летописа и тълкувателите? 



2. Какво трябва !\а стане, пре!\и хрониките !\а бъ!\ат открити? 

3. Какво е това, което сте ПРО'Iели в летописа? 

Б Напишете определение 

lIрочетете Етер 4:11-12 и напишете опре!\еление на !\умата 

добро, както е употребена в тези стихове. 

в Напишете изречение-о606щение 

Като ползвате следните думи от Етер 4:13-19, напишете две 

или три изречения, изразяващи главната идея на пасажа: 

езичници, покажа, разкъсаш, разкрити, започнало, вдигнат. 

Етер 5 
Обещание за трима очевидци 

Етер 5 е послание от Мороний към бъдещия преводач 
на Книгата на Мормон - Пророка Джозеф Смит. 
Представете си как се е чувствал Пророкът Джозеф 
Смит, когато научил в тази глава, че трима други 
очевидци ще видят златните плочи. Какво друго от 
посланието на Мороний мислите, че било от сnщиа
лен интерес за него? 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiiiii> 

Изпълнете !\ейности А и Б, !\окато изучавате Етер 5. 

А Напишете своето свидетелство 

Прочетете Етер 5:3 и отбележете думата със сигурност. 

1. lIрочетете "Сви!\етелството на тримата очеви!\ци" в нача

лото на Книгата на Мормон. Какво се случило, та им поз

волило да "знаят със сигурност", че нефитският летопис 

е истински? 

2. Напишете за ваше изживяване, когато Книгата на 

Мормон ви е помогнала да знаете, че е истина. 

Б 06яснете защо 

Сле!\ като ПРО'Iетете Етер 5:4-6, обяснете защо споре!\ вас 

Господ искал и призовал очевидци да свидетелстват за 

истинността на Книгата на Мормон. 

Етер 6 

Яредитите прекосяват океана 

Колко опасно и страшно трябва да е било пътуването 

на яредитите през океана! Забележете как Господ им 
помага и ги утешава. Известно време след пристигане
то им в обетованата народът пожелава нещо, което 
силно разтревожва брата на Яред. Като четете, мисле
те защо те искат онова, което искат, знаейки как се 
чувства водачът им. 

Разбиране на Писанията 
Етер 6 

препитание (ст. 4)

lIpexpaHa, съществувание 

1 застави (ст. 25)-lIрину!\и, 

1 накара 

Изучаване на Писанията II�� 

Изпълнете дейности А и Б, докато изучавате Етер 6. 

А Направете записка в дневника си 

lIpo'IeTeTe Етер 6:1-11 и си пре!\ставете, че сте пътник в 

е!\ин от яре!\итските кораби. 

1. lIопълнете !\невника си, все е!\но това е типичен за някой 

!\ен запис. lIомислете !\а включите информация за състо

янието на корабите, условията за път, плашещите момен

ти и щастливите времена. 



2. Сравнете ТРУi\ностите, с които се сблъскали те, с TPYi\
ностите на вашето житейско пътуване. Напишете какво 

ви i\aBa "светлина" и как животът ви е благословен 

поради това. 

Б Дайте изявление за пресата 

Представете си, че телевизионни репортери трябва да интер
вюират Яред и семейството му за желанието на народа да 

има цар. От наученото в Етер 6:22-30 напишете отговор, 

който мислите, 'Ie биха i\али слеi\ните хора на въпросите: 

• Братът на Яред: "Защо сте против това да има цар?" 

• Яред: "Какво е отношението ви към идеята за цар?" 

• lIагаг: "Какъв е отговорът ви на вашата номинация 

за цар?" 

• Ория: "Защо приехте назна'Iението за цар?" 

Етер 7 

Синовете на Ория 

Съветът на брата на Яред против това да имат цар 

е чрез вдъхновение, както се вижда от конфликта и жаж

дата за власт, дошли в резултата на управлението на 

царете. Потомците на Ория се бият всеки срещу всеки 

за контрол над царството. Това нечестие по върховете 

води до нечестие сред народа. Като четете Етер 7, отбе

лежете кое накрая води народа до покаяние. 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете i\ейност А, i\OKaTO изучавате Етер 7. 

А Кой кой е? 

ИЗУ'Iете внимателно Етер 7:1-8:7 и препишете слеi\НОТО 

РОi\ословие в TeTpai\KaTa си. 

Корихор 

1. Попълнете празните части на родословието. 

2. Оградете имената на тези, които са били царе. 

3. Напишете буквата "1I" за онези, които са били правеi\НИ, 

и "Н" за нечестивите. 

4. Отговорете на следните въпроси във връзка с вашата 

схема: 

а. Как тя показва, че пророчеството на брата на Яред от 

Етер 6:23 се изпълнило? 

б. Кой в това семейство ви впе'Iатлява най-много? Защо? 

Етер 8 
Започват тайни заговори 

Проблемите продължават, тъй като яредитските вода

чи се бият помежду си за власт и богатство. Но в Етер 8 
проблемите се влошават. Търсете представянето на едно 

зло, което в края на краищата помага за унищожението 

на целия народ на яредитите. Мороний завършва главата 

с неумолимо предупреждение към всички бъдещи ръково

дители. Как това важи за вас днес? 



Разбиране на Писанията 

Етер 8 

изкусна (ст. 8)-Умна 

Етер 8:9-22-ТаЙНII эаrОВОРII 
Тайният заговор е група нечестиви хора, които се сдружават 

тайно )щ лъжат, мамят, кра)\ат, убиват и )\а вършат ВСИ'IКО, 

което се наложи, за )\а се с)\обият с богатство, съкровища 

или власт (вж. Еламан 7:21; 8:26-28). lIървият таен заговор 

бил между Сатана и Каин, който убил брат си Авел (вж. 

Моисей 5:28-32). Тайните заговори водят до унищожение на 

хората по времето на Ной и на целите народи на яредитите 

и нефитите (вж. Етер 8:21). 

Изучаване на Писанията 11��iii> 

Изпълнете )\ейност А, )\окато ИЗУ'Iавате Етер 8. 

А Глас на предупреж:дение 

Напишете предупрежденията, които бихте дали в следните 

ситуации: 

1. Вие сте полицай по)\ прикритие и ракривате плана на на 

Акис (вж. Етер 8:4-12). Напишете рапорт, за да предупре

дите своя ръководител за този заговор. 

2. Възложено ви е от пророка )\а изнесете pe'I, като използва

те Етер 8:20-26 като свой текст. Напишете абзац, съ)\ър

жащ предупреждението, нужно според вас на членовете 

на Църквата днес. 

Етер 9 
Влиянието на търсещите 

власт и печалба 

Етер 9 разкрива и най-доброто, и най-лошто в общество

то на яредитите. В нея ще прочетете за нечестиви и за 

праведни царе, за верни синове и за синове, бунтуващи се 

против бащите си. Като четете, търсете как хора и 

царе се променят, когато се увеличава нечестието. 

Разбиране на Писанията 

Етер 9 

куреломи и кумоми (ст. 19)-Не е сигурно какви точно 

животни са били това. 

Етер 9-Кой кой е в Етер 9? 
По-долу следва времева линия, която да ви помогне да раз

берете многото лица и събития в Етер 9. 

Нечестието не може да донесе щастие 

Упра- Нимра, Кориантум 
влява син на става 

нечести Акис, бяга Омер се следващия Пророци 
вият син и се при- връща цар. Той е п  преду-

на цар съединя- и поема раведен и преж-
Омер, ва към цар вижда дават 
Яред. Омер. ството. Спасителя. народа. 

място се 
наследява рата са 

Кориантум сми-
си и 

възцарява 
като цар. рени. 

живота нейния 
Емер и уп 

Хет, 
си. мъж, 

равлява в 
неговият 

Акис, 
мир и 

син,орга-
голямо 

също 
благоденс 

низира 
убити от таен 

твие. 
собствени заговор и 

те си убива баща 
синове. си. 

Изучаване на Писанията 

Изпълнете )\ейност А, )\окато изучавате Етер 9. 

А Подrответе доклад 

Като използвате Етер Ether 9:1-9, напишете какво би могъл )\а 

каже за ставащото в царството Нимра в свой )\окла)\ )\0 Омер. 

Етер 10 
Царете на яредитите 

Яредитите изглежда не си вземат поука от миналия 

си опит. Те отново и отново повтарят същите грехове. 

Като четете Етер 10, обмислете какво общо има благо

денствието с проблемите на яредитите. Какъв урок иска 

да научим от този разказ за многобройните яредитски 

царе Мороний? 

Изучаване на Писанията 

Докато изучавате Етер 10, изпълнете дейност Б и дейност А 

илиВ. 

А Напишете представяне 

IIрегле)\айте Етер 10:1-8 и напишете кратко пре)\ставяне за 

Сез и сина му Риплакис. Помнете, че представянето трябва 



)щ освети какво са правили хората и какъв принос са имали 

като ръково,тщтели. 

Б Направете преценка 

1. Изре!\ете в тетра!\ката си !\вана!\есетте яре!\итски во!\а'IИ 

в Етер 10:9-34. 

2. До всяко име напишете дали той е спазвал или не запове

!\ите, или 'Ie не сте сигурни. 

в 06яснете фразата 

Мороний пише в Етер 10:28, 'Ie "никога не е имало по-бла

гословен наро!\ от тях". 

1. За кого говори той? 

2. Каква мислите, 'Ie е целта на Мороний, за !\а направи това 

заявление? 

Етер 11 
Пророците предупреждават 

за унищожение 

Божиите пророци са призовани да проповядват покаяние. 
Тези, които следват пророците, откриващ че Той държи 
на думата Си, и получават благословиите, които Той е 

обещал. Онези, които не следват пророците, са лишени 
от благословиите (вж. у. из. 1:14). Пророците много
кратно предупреждават яредитите да се покаят. Днес, 
както и в миналото, предупредителният им зов към 
нечестивите е да се покаят и да дойдат при Господ. Ако 
не га сторят, чака ги унищожение. Като четете как яре
дитите унищожават своето общество, мислете какви 
nоуки може да извлечете от грешките им. 

Изучаване на Писанията 

Докато изучавате Етер 11, изпълнете !\ейност А или Б. 

А Напишете 06яснение 

lIрегле!\айте Етер 11:1-5, 13-23 и отговорете на сле!\ните 

въпроси: 

1. Защо яредитите отхвърляли пророците и искали да 

ги убият? 

2. lIo какви на'IИНИ мислите, 'Ie хората !\нес могат !\а 

отхвърлят пророка? 

3. Защо мислите, че е важно да се следва съвета на пророка? 

Обмислете сле!\ната !\иаграма, !\окато изучавате Етер 11:5-12. 

ст. 8 

ст. 10 

ст. 12 

1. Опре!\елете КЛЮ'IOвите събития за всяка препратка. 

2. Обяснете как диаграмата представя какво се случило на 

наро!\а на яре!\итите. 

Етер 12 
Важността на вярата, 

надеждата и милосърдието 

Какво е вяра в Господ Исус Христос? По какви начини 
тя може да подобри живота ви? Как увеличаването на 
вярата ви дава сила да благасловите живота на другите? 
Кои са някои от примерите как вярата е сила? Как Бог 
ни помага да придобием вяра? Как увеличаването на 
вярата в Бог ви дава сила да благасловите живота на 
другите? Мороний дава отгавор на тези и други важни 
въпроси, като учи на вяра, надежда и милосърдие от 
собствен опит. 

Изучаване на Писанията II�iiiiiiiii� 

Изпълнете !\ве от сле!\ните !\ейности (А - В), !\окато изучава

те Етер 12. 

А Стихове за овладяване-Етер 12:6 

Представете си, че получавате писмо от приятел, проучва

тел в Църквата, който се съмнява в разказа на lIpopoKa 

Джозеф Смит за lIървото ви!\ение, и иска !\оказателство, че 

разказът е верен. Напишете писмо с отговора ви, като пол

звате Етер 12:4-9. 



1. Избройте примери на чудеса, които Мороний цитира, за 

да учи за вярата. 

2. Изберете ei\HO от тези ЧУi\еса и напишете КЪi\е в 

lIисанията може i\a намерите разказ за него. 

3. Обобщете със свои думи главната идея, която проповядва 

Мороний с тези примери. 

в Стихове за овладяване-Етер 12:27 

lIpei\CTaBeTe си, че сте помолен i\a изнесете урок за Етер 

12:27-29. Напишете пример, СО'Iещ как това lIисание важи 

за някое съвременно изживяване. 

Етер 13 

НОВИЯТ Ерусалим 

Десетата точка от Символа на вярата гласи, че ние 

вярваме, че "Сион (Новият Ерусалим) ще бъде изграден 

на американския континент". Питали ли сте се няко

га какво значи това, къде ще бъде изграден Сион или кой 

ще го изгради? Това пророчество има важно значение за 

събитията преди Второто пришествие на Спасителя. 

Като четете Етер 13, търсете какво учи тя за Новия 

Ерусалим. 

Изучаване на Писанията 11:iiiiiii�ii:> 
Докато изу'raвате Етер 13, изпълнете i\ейност А или Б. 

А Напишете енциклопедична статия 

lIомолен сте i\a напишете статия за i\eTCKa енциклопеi\ИЯ. 

Темата ви е Новият Ерусалим. Използвайте Етер 13:1-12 
като помагало за написване на статия от пеТi\есет i\УМИ, 

която i\a БЪi\е разбираема за ei\HO еi\инаi\есеТГОi\ИШНО i\eTe. 

Б Напишете серия от записки в дневник 

св 
"§ 
сп 

Прочетете Етер 13:13-22 и 

напишете четири къси 

записки от дневник, сякаш 

сте i\елили ei\HO скривалище 

с Етер. Записките от i\невни

ка ви слеi\ва i\a обхванат 

времето, през което Етер 

се укривал. 

'" 
Ь 
еЗ 
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Етер 14 

Време на голяма война 
и унищожение 

Могли ли са яредитите да стана по-брутални и нечести
ви от това, което са били? Като четете Етер 14, мисле

те защо Мороний описва крайното нечестие на яредити

те. Защо това е един важен урок от Книгата на Мормон? 



Разбиране на Писанията 

Етер 14 

наложи обсада на (ст. 5)-Обкръжи и постоянно атакуваше 

Изучаване на Писанията 11��iiil> 
Изпълнете ,J\ейности А и Б, ,J\oKaTo ИЗУ'Iавате Етер 14. 

А Опредепете персонаж:ите 

Етер 14:1-17 упоменава четирима яредитски водачи, освен 

Кориантумър. 

1. Изредете имената на тези четирима мъже. 

2. Обяснете какво се случило на всеки от тях и на 

Кориантумър. 

Б Изпратете новинарски 6юпетин 

Вие сте военен кореСПОН,J\ент и отговаряте за изпращането на 

новини на онези, които не участват във войната. lIрегле,J\айте 

Етер 14:18-31 и напишете три къси репортажа ,J\О pe,J\aKTopa 

си, които да помогнат на читателите ви да разберат какво 

става в яредитската гражданска война. 

Етер 15 
Краят на яредитското 

общество 

Настъпва краят на яредитите. Оцелява ли някой? 

Какво става с пророк Етер? Като четете описанието на 

Мороний на унищожението на яредитите, помнете, че 

нефитите донесли собственото си унищожение в подобна 

война. Какво би могъл да си спомня Мороний, докато 

пише за яредитите? Мислете за уроците, които следва 

да извлечем от тези някога велики народи. 

Изучаване на Писанията Iliiiiiiii�> 
Изпълнете ,J\Be от сле,J\ните ,J\ейности (А - В), ,J\oKaTo изучава

те Етер 15. 

А Напишете писмо 

Прегледайте Етер 15:1-12 и напишете писмо, каквото спо

pe,J\ вас би написал Кориантумър на семейството си. 

Б 06яснете защо 

lIpo'IeTeTe внимателна Етер 15:19 и напишете абзац, обясня

ващ защо ситуацията, записана в Етер 15:13-22, била толко

ва ужасна за яредитите. 

в Какъв е урокът? 

След като прочетете Етер 15:19, напишете какъв смятате, 

че е урокът, който Мороний иска да научим от народа на 

яре,J\итите (вж. и Омний 1:20-22). 



· � Книгата на Мороний � 

Като удивителен знак в края на изречението свидетелството 

на Мороний е ПО1(обаващ завърщек на Книгата на Мормон. 

ГОСПО1( 1(ава на Мороний е1(на забележително ВИ1(ение за 

1(нещното време. Като говори на нас, Мороний СВИ1(етел

ства, "Ето, аз ви говоря като че ли сте тук, обаче вие не сте. 

Но ето, Исус Христос ви показа на мен и аз познавам делото 

ви" (Мормон 8:35). При тази пророческа перпектива е важно 

1(а знаем повече за Мороний и посланието му. 

Кой еМороний? 
Старейщина Марк Е. lIитърсън, 'шен на Кворума на 1(ванме

сетте апостоли, обяснява, че Мороний "живял в Америка 

преди около 1 500 г. и по онова време бил Божий пророк. Той 

и баща му Мормон били историци на народа, който обитавал 

в миналото тази земя. Те записали историята на своя народ, 

като я ИЗ1(ълбали на златни плочи, за 1(а устои на разрущени

ята на времето, защото този летопис щял 1(а БЪ1(е от голяма 

важност в последните дни" (в доклад на конференцията, 

октомври 1983 г., стр. 41; или Ensign, ноември 1983 г., стр. 29). 

Мороний скрива свещения ръкопис на хълма Кумора 

около 421 г. Там ПЛО'IИте остават 1(0 22 септември 1827 г., 

когато Мороний като ангел по поръка на Господ предава 

плочите на Пророка Джозеф Смит за превод (вж. Джозеф 

Смит-История 1:59). 

Защо трябва да чета Книгата на Мороний? 
Мороний завършва книгата си с призив към всички "елате 

в Христа" (Мороний 10:32). В тези глави ще намерите поуче

нията на Мороний как да сторим това. На искрения търсач 

на истината той обяснява как да отсъждаме между добро и 

зло (вж. Мороний 7:13-19) и как човек може да знае, че 

Книгата на Мормон е истинна (вж. Мороний 10:4-5). Той 

вклю'ша важни ПО1(робности, помагащи 1(а опре1(елим беле

зите и обре1(ите на истинската Църква на Исус Христос 

(вж. Мороний 1-6; 8:10-12; 10:8-18). Мороний свидетелства, 

че можем да бъдем осветени и съвършени единствено 

'Iрез Исус Христос. Това за1(ълбочено послание е ПО1(ХО1(ЯЩ 

завършек на посланието на Книгата на Мормон, което 

трябва 1(а убе1(И ВСИ'IКИ, че "Исус е Христос, ве'IНИЯТ Бог" 

(заглавната страница на Книгата на Мормон). 

Мороний 1-3 
Властта на свещеничеството 

Представете си, че сте сам. Нямате дом, приятелите 

и семейството ви са избити и убийците им сега се домог

ват до вашия живот. Това е положението на Мороний, 

когато завършва летописа на баща си. Макар да смята, че 

няма много време за писане, той внимава да добави всичко, 

което смята за ценно за бъдните поколения. Като чете

те Мороний 1-3, търсете важни учения и обреди от 

Евангелието и принципи на управлението на Църквата. 

Разбиране на Писанията 

Моронuй 3 

поставяха (ст. 1, 3-4)-Даваха свещеническа власт на 

Изучаване на Писанията 

Изпълнете две от следните дейности (А - В), докато изучава

те Мороний 1-3. 

А Напишете 6naroAapCTBeHa 6епеJКка 

Прегледайте Мороний 1 и напишете благодарствена бележ

ка до Мороний, която специално да признава предизвика

телствата, пре1( които се е изправил, и признателността ви 

за 1(елото му. 

Б 06яснете това на не чпен 

lIpe1(CTaBeTe си, 'Ie не 'шен, 

ваш приятел, посещава 

събранието за причасти

ето и вижда някой, който 

бива ПОТВЪР1(ен за 'шен на 

Църквата. Като използва

те Мороний 2, напишете 

какво бихте казали на при

ятеля ви за този обред и 

силата, чрез която е даден 

1(арът на Светия Дух. 



Вашият епископ или преЗИ,J(ент на клон ви е помолил ,J(a 

У'Iите мла,J( мъж за Аароновото свещеничество, като ползва

те Мороний 3. Напишете тезис какво бихте преПО,J(авали. 

Мороний 4-5 
Молитвите за причастието 

Старейшина Дейвид Б. Хейт от Кворума на дванадесет
те апостоли казва: "Най-ценното ни изживяване на пре
клонение по време на събрание за причастие е свещеният 

обряд на причастието, защото то дава възможност да 
фокусираме умовете и сърцата си върху Спасителя и 
Неговната жертва" ( в доклад на конференцията, сеп
тември - октомври 1989 г., стр. 75; или Ensign, ноември 
1989 г., стр. 61). Добре е, че Мороний се е почувствал 
подтикнат да включи молитвите от причастието в 
летописа си. 

Разбиране на Писанията 

Мороний 5:1-Причастието 
Като говори на младите мъже в Църквата, старейшина 

Робърт Д. Хейлз, 'шен на Кворума на ,J(BaHa,J(eceTTe апосто

ли, казва: 

"Вие, млади дякони, учители и свещеници, достойни ли сте 

да изпълнявате задълженията по подготовката, раздаването 

и благославянето на ПРИ'Iастието? Това са свещени отговор

ности. Хлябът и BO,J(aTa са символи на плътта и кръвта на 

Спасителя; те пре,J(ставляват Неговата е,J(инителна жертва. 

lIомислете за това за миг.lIРИ'Iaстието, което раЗ,J(авате 

всяка се,J(мица, е напомняне за Е,J(инението на Исус Христос. 

У ,J(ивителният ,J(ap на Е,J(инението безусловно преО,J(олява 

физическата смърт и е безкраен, защото е за всички, които 

са живели или ще живеят в смъртността. Чрез Единението 

всички ние сме изкупени от падението на Адам и ще бъдем 

възкресени. 

За да подействат пълните благословии на Единението в 

живота ни обаче и да ни бъде позволено да се върнем да 

живеем с нашия Небесен Отец, трябва да се покаем за гре

ховете си и с вяра ,J(a се ПО,J(чиняваме на Божиите запове,J(И. 

Така изкупителните благословии на покаяние и прошка са 

важна част от Е,J(инението, но са в зависимост от вярата, с 

която се подчиняваме на Божиите заповеди и обреди. 

О, как благославя ГОСПО,J( ,J(остойните носители на Аароновото 

свещеничество, които благославят и разнасят ПРИ'Iaстието на 

верните членове на Църквата в Негова памет! И как благосла

вя Той онези, които с достойнство приемат от причастието!" 

(в доклад на конференцията, април 1996 г., стр. 50; или Ensign, 

май 1996, стр. 35-36). 

Изучаване на Писанията 11��iiiit> 

Извършете дейност А, докато изучавате Мороний 4-5. 

А Помнете завета 

Когато приемаме от причастието, ние подновяваме завети

те, които сме сключили при кръщението. Внимателно чете

те молитвите за причастие вМороний 4:3 и 5:2 и после отго

ворете на сле,J(ните въпроси: 

1. Какви обещания давате на Бог, когато приемате от при

частието? 

2. Какви са благословиите, които ГОСПО,J( обещава на онези, 

които спазват заветите си? 

3. Каква цел можете да си поставите, която да ви помага да 

спазвате заветите, подновявани по време на причастието? 

Мороний 6 
Църквата следва често да 

се събира наедно 

Чувствали ли сте някога, че не можете да направите 
нищо значимо в Църквата, защото сте .млади? Мороний 
дава някои основни напътствия и на .млади, и на стари 
за членството им в Църквата. Докато четете Мороний 
6, задайте си следните въпроси: Какво правя аз, за да 

храня семейството и приятелите си с "доброто слово 
Божие"? Как мога да помогна църковните събрания да 
станат духовно по-възвисяващи? 



Разбиране на Писанията 
Моронuй 6 

ПЛОД, съответствен на � заслугите (ст. 4)-
(ст. l)-Дела, които показват � Единението и характер, 

повлиявани (ст. 4)- : качества 

lIроменени 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете 1\ейност А или Б, 1\окато ИЗУ'Iaвате Мороний 6. 

А 06яснете това на приятелка 

Ваша приятелка ви пише, обяснявайки, че желае да се при
съедини към Църквата. Прочетете Мороний 6:1-4 и й напи
шете писмо, което обяснява: 

1. Изискванията за кръщение. 

2. Какво очаква от нея [ОСПО1\ сле1\ кръщението. 

3. Помощта, която ще получи от други членове, след като 
бъде кръстена. 

Б Направете интервю с ръководител 
в Църквата 

Интервюирайте ръководител в своя район или клон или 
член на семейството и напишете обясненията му /й на 
сле1\ните фрази от Мороний 6:5-9: 

1. "разговарят едни с други относно благосъстоянието на 
душите си" (ст. 5) 

2. "точни в съБЛЮ1\аването 1\а няма беззаконие меЖ.JIУ тях" 
(ст. 7) 

3. "ги осъждаха пред старейшините" (ст. 7) 

4. "на тях им биваше прощавано" (ст. 8) 

5. "събранията им бяха ръководени ... според въздействията 
на Духа" (ст. 9) 

Мороний 7 
Христовият Дух е даден 

на всеки човек 

Колко внимателно ще слушате, ако пророкът говори във 

вашия район или кол? Пророк Мормон говори на народа 

си на едно от техните места за богослужения и Мороний 

включва доста от това послание вМороний 7. Потърсете 

какво учи Мороний за молитвата, как да узнаем разлика

та между добро и зло и какво прави чудесата възможни. 

Обмислете какво казва Мормон за милосърдието и защо 

то е нужно за вечния живот. 

Единението е !Шu-великия акт на милосърдие !ш Христос. 

Разбиране на Писанията 

Моронuй 7 

не търси своето си (ст. 45)-lIоставя на първо място Бог и 
1\ругите 

Мороний 7:6-9-Чисти ли са мотивите ви? 
Старейшина Далин Х. Оукс, член на Кворума на дванаде
сетте апостоли, У'IИ: 

"Ние не само трябва да вършим това, което е праведно. Ние 
трябва да постъпваме поради праведни подбуди. Модерният 
термин е добър мотив. lIисанията 'IecTo означават това съот
ветно умствено състояние с 1\умите пълно намерение в сърцето 
или искрено намерение. 

Писанията дават ясно да се разбере, че Бог разбира мотиви
те ни и съответно ще СЪ1\И постъпките ни. Ако не постъпва
ме с праве1\НИ мотиви, постъпките ни не могат 1\а БЪ1\ат 
считани за праве1\НИ" (Pure in Heart, 1988 Г., стр. 15). 

Мороний 7:45-47-Какво е милосърдие? 
Старейшина С. Мах КОЛ1\уел, член на Се1\еМ1\есетте, казва: 
"МИЛОСЪР1\ието не е само пре1\писание или принцип, нито 
само дума, описваща действие или поведение. По-скоро то е 
вътрешно състояние, които трябва да бъде развивано и пре
живявано, за да бъде разбрано. Ние притежаваме милосър-
1\ие, когато то е 'ШСТ от нашата ПРИРО1\а. Хора, които прите
жават МИЛОСЪР1\ие, имат любов към Спасителя, ПОЛУ'IИЛИ са 
от Неговата любов и оБИ'IaТ 1\ругите като Него (в 1\окла1\ на 
конференцията, октомври 1992 Г., стр. 40; или Ensign, ноем
ври 1992 Г., стр. 30). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiiiiiiiiiiit> 
Изпълнете дейност [ и две от другите дейности (А-В), 
докато изучавате Мороний 7. 
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Завършете изречението 

Като използвате Мороний 7:1-11, завършете сле,J(ните неза

вършени изре'Iения: 

1. Мормон счел хората за верни членове на Църквата, 

защото ... 

2. Молитви, които не са искрени, са безполезни, защото ... 

Б Стихове за овладяване

Мороний 7: 16-17 

lIреЗИ,J(ент Езра Тафт Бенсън казва: "Нека използваме стан

дарта (на Мормон) да съдим какво четем, музиката, която 

слушаме, развлеченията, които гледаме, мислите, които 

мислим. Нека сме повече подобни на Христос" ( в доклад 

на конференцията, април 1986 Г., стр. 100; или Ensign, май 

1986 Г., стр. 78). lIpo'IeTeTe Мороний 7:12-19 и изре,J(ете как 

можете ,J(a кажете ,J(али e,J(Ho нещо е ,J(обро или зло. 

в Вяра, Haдe�дa и милосърдие 

Отбележете думите вяра, надежда и милосърдие всеки път, 

когато се появяват вМороний 7:21-48, Етер 12:3-36 и 

Мороний 10:20-23. Напишете кратко какво сте научили 

за вярата, на,J(еЖ,J(ата и МИЛОСЪР,J(ието. 

r Стихове за овладяване-Мороний 7:45 

Направете тезис за 3-5 минутна бесе,J(а за МИЛОСЪР,J(ието 

и включете на'Iините, по които можеМ ,J(а станем като 

Спасителя в своя всеКИ,J(невен живот. Използвайте 

Мороний 7:45-48, изявлението на старейшина Колдуел 

в раздела "Разбиране на Писанията" и примери как 

човек може да прояви чистата любов Христова. 

Мороний8 
Кръщението и малките деца 

Знаете ли защо децата не се кръщават, докато не навър

шат осем години? Мормон обяснява причината в писмо 

до сина си Мороний. Мороний включва това важно напът

ствие в свещения ръкопис. Обмислете поученията на 

Мормон и търсете как те свидетелстват за силата на 

Единението на Исус Христос. 

Разбиране на Писанията 
Моронuй 8 

пристрастен (ст. 12, 18)
Несправе,J(лив,пре,J(убе,J(ен 

в жлъчна горчивина 
(ст. 14)-Вж. "Разбиране на 

lIисанията" за Алма 36:18 
(стр. 121) 

Мороний 8:8-"3аконът за обрязването е премахнат 
в Мене" 
Вж. РЪКОВО,J(СТВО към lIисанията, "обрязване", стр. 135 646). 

Мороний 8:8-24-Кръщение на деца 
lIрез 1830 г. lIророкът 

Джозеф Смит нау'шва, че 

"малките ,J(eqa са изкупени 

от основаването на света" 

чрез Христос. Те "не могат да 

грешат, защото не е дадена 

сила на Сатана да изкушава 

малки ,J(еца, ,J(oKaTo те не ста

нат отговорни пре,J( Мене" 

(У. и 3. 29:46-47). E,J(Ha ГО,J(ина 

по-късно, през 1831 Г., Господ 

открива на Пророка, че мал

ките деца са считани за отго

ворни на възраст осем ГО,J(И

ни (вж. У. И 3. 68:25-27). 

Изучаване на Писанията 
Изпълнете ,J(ейности А и Б, ,J(oKaTo изучавате Мороний 8. 

А Какво 6ихте казали? 

Съседите ви не са членове на Църквата. Тяхното новороде

но бебе умира внезапно. lIрегле,J(айте Мороний 8:5-22 и 

напишете утешително писмо въз основа на У'Iенията на 

Мормон. ВКЛЮ'Iете обяснението на Мормон защо малките 

деца не се нуждаят от кръщение. 

Б Съотнесете стих към разказ 

Прочетете Мороний 8:25-26 и изредете принципите, илюс

трирани в следния разказ: 

Томас е кръстен миналата Be'Iep. Той е на 19 ГО,J(ИНИ и 'IYBa за 

пръв път за Църквата от приятел в колежа. След като миси

онерите му проповядвали, спира да пие кафе, чай и бира. 

Изпитва удоволствие да идва на църква и е намерил нови 

приятели. Старите му приятели казват, че е променен - че 

е малко по-срамежлив и сериозен, по-зрял и вече не така 

шумен. Томас о'шква своя живот в Църквата. Той се на,J(ява 

,J(a ОТИ,J(е на мисия Be,J(Hara сле,J( като навърши e,J(Ha ГО,J(ина 

в Църквата, тъй че да може да помогне на други да открият 

това, което е открил той. 

Мороний9 
Малко надежда за нефитите 

Скоро след пристигането в обетованата земя Лехий 

пророкува на народа си, че "след като са получили тол

кова големи благословии от ръката Господна", ако те 



"отрекат Светия Израилев, истинския Месия, тех
ния Изкупител и техния Бог, ето, възмездията на 
Този, Който е справедлив, ще останат върху тях" 

(2 Нефи 1:10). Той казва, че Бог "ще им отнеме земите 
на техните владения, и Той ще стори те да бъдат раз
пръснати и изтребени" и че ще има "кръвопролития и 
големи възмездия между тях" (ст. 11-12). Като чете
те писмото на Мормон до сина му Мороний, търсете 
причини защо пророчеството на Лехий е на път да 
се изпълни. Какви уроци от Мороний 9 могат да ви 
помогнат да устоявате на нечестието в света днес? 

Разбиране на Писанията 
Моронuй 9 

скиния от кал (ст. 6)
Смъртно тяло 

� извратеност (ст. 8)-3ло, 

� поквара 

Мормон 9:9-Защо законът за целомъдрието е тол
кова важен? 
Старейшина Ричард Г. Скот, член на Кворума на дванаде

сетте апостоли, У'IИ: "Сексуалната неморалност СЪЗ,J\ава 

бариера пре,J\ влиянието на Светия Дух с всичките му възви

сяваши, озаряваш и и ,J\аващи сила способности. Тя ПРИ'IИ

нява мощна физическа и емоционална стимулация. С вре

мето това създава неутолим апетит, който води грешника 

към още по-сериозен грях. Това поражда егоизъм и може да 

пре,J\извика агресивни постъпки като насилие, аборт, сексу

ално малтретиране и тежко престъпление. 1I0,J\обно стиму

лиране ВО,J\И и ,J\o актове на хомосексуализъм, а те са зло и 

абсолютно грешни" ( в доклад на конференцията, октом

ври 1994 г., стр. 50-51; или Ensign, ноември 1994 г., стр. 38). 

Изучаване на Писанията Illiiiiiiii�> 
Изпълнете дейности А и Б, докато изучавате Мормон 9. 

А D,айте доказателство 

ВМороний 9:4 Мормон се бои, че ,J\ухът ГОСПО,J\ен е напус

нал нефитите. 

1. lIрегле,J\айте Мороний 9:1-20 и напишете 10 изречения, 

СО'Iещи, 'Ie наБЛЮ,J\ението на Мормон е вярно. 

2. Прочетете стихове 21-26 и напишете абзац, обобщаващ 

според вас чувствата на Мормон. 

3. Отговорете на въпроса, за,J\а,J\ен от Мормон на сина му 

в ст. 13-14. 

4. Опишете какво мислите, че е да си "без всякакво 

'IYBCTBO" (ст. 20). Какво ,J\оказателство за това състояние 

ВИЖ,J\ате ,J\Hec? 

Б D,айте мнението си 

Прочетете Мороний 9:9 и обяснете защо вярвате, че непо

рочността и добродетелта са "най-съкровеното и най-скъпо

ценното от ВСИ'IКО". 

Мороний 10 

Свидетелство за Книгата 
на Мормон 

в началото на учебната гадина вие 
започнахте всекидневно изучаване 

на Книгата на Мормон, която 
свидетелства за Исус Христос 
и плана на спасение. Сега е време 

да оцените чувствата и сви-
детелството си за Книгата 

на Мормон. Вашето сви
детелство следва да е по

силно от преди, защо
то сте прилагали 
много от спасителни

те принципи, препода
вани в тази книга. 

Мороний 
Прочитът на последната глава на 

Книгата на Мормон не бива да бъде последния nъщ 
в който четете и изучавате тази свещена книга. 
Превърнете изучаването й в занимание за ЦЯЛ живот, 

което ще ви помогне да дойдете" в Христа и станете 

съвършени в Него" (Мороний 10:32). 



Изучаване на Писанията 111iiiiiiiii�ii> 

Изпълнете ,J(ейност А и e,J(Ha от ,J(ругите ,J(ейности (Б-Г), 

,J(oKaTo изу'raвате Мороний 10. 

А Стихове за овпадяване
Мороний 10:4-5 

1. IIрочетете Мороний 10:3-7 

и избройте какво сле,J(ва ,J(a 

правим, за ,J(a "узнае(м) исти

ната за всичко". 

2. Напишете запис за ,J(невник, 

ВКЛlOчваш(l)СВИ,J(етелството 

ви за Книгата на Мормон, 

(2) как следването на съвета, 

изложен в тези стихове, е 

помогнало за усилване на 

СВИ,J(етелството ви и (3) как 

се е променило СВИ,J(етелство

то ви, ,J(oKaTo сте ИЗУ'Iавали 

Книгата на Мормон тази 

година в семинара. 

Б Установете даровете на Ауха 

ВМороний 10:8-19 ще намерите примери за дарове на Духа. 

1. В TeTpa,J(KaTa си установете споменатите от Мороний 

,J(apoBe. 

2. Защо мислите, че тези дарове от Бог са дадени на хората? 

3. Обяснете как притежаването на такъв ,J(ap може ,J(a 

помогне на вас, семейството ви и ,J(ругите ,J(a служат. 

в Завършете изречението 

lIолзвайки наученото от Мороний 10:24-29, завършете сле,J(

ните въпроси: 

1. Горко на тези, които умрат в греховете си, защото ... 

2. Всеки ще знае истината, когато ... 

3. Възможно е да научим истината, защото ... 

Г Припомнете си из>Кивяване 

Мислете за изживяванията си в семинара тази година и 

отговорете на следните въпроси за Мороний 10:32-34: 

1. Стих 32: Кое е изживяването, което ви е помогнало ,J(a ",J(ой

,J(eTe в Христа" и ",J(a се отречете от всякакво безбожие"? 

2. Стих 33: Кой е урокът, който си спомняте от ученото 

тази година, помогнал ви да искате да станете "свети 

и неопетнени"? 

3. Стих 34: Как ,J(pyr пророк от Книгата на Мормон учи също

то учение като Мороний в този стих? (вж. Яков 6:13). 



Северно море 

Западно море 

Земята на север 

ОПУСТOIпение 

Тесния проход 
от земята 

Мулик Омнер 

Гед 

хълм 
Манти � 

Сид ом хълм Амниху 
Юдея 

Минон Аарон 

Зиезрам 

Нефи (Лехий-Нефи) 

Мидоний 
Силом 

Мадиам 

Ерусалим 

Иерсон 

Нефия 

Елам 

Семлон 
Исмаил Лемуил 

Земята на 
п'Ьрвото наследство 

Северно море 

Източно море 

Възможни връзки на места в Книгата на Мормон, базирани на вътреII1НИ 
факти. Не следва да се полага усилие места на тази карта да се отъждествяват 
с кое да е съществуващо географско място. Първоначално изготвено от Дениъл 
Х. Лъдлоу и използвано с негово позволение. 
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