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Norādījumi skolotājiem
Reliģijas semināru un institūtu programmas mērķis vēsta: „Mēs mācām
audzēkņiem evaņģēlija mācības un principus, kas ir atrodami Svētajos Rakstos un
praviešu vārdos” (Evaņģēlija pasniegšana un mācīšanās: rokasgrāmata reliģijas
semināru un institūtu skolotājiem un vadītājiem (2012. g.), x. lpp.). Seminārā tas
galvenokārt tiek īstenots caur secīgām Svēto Rakstu studijām, sekojot Svēto Rakstu
sējumos esošajai grāmatu un pantu kārtībai — no sākuma līdz beigām. Elders
Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma uzsver, ka „šis ir galvenais un
pats būtiskākais pamatprincips Dzīvā ūdens iegūšanai” („A Reservoir of Living
Water” (Baznīcas izglītības sistēmas garīgais vakars jaunajiem pieaugušajiem,
2007. g. 4. febr.), 3. lpp.; lds.org/media-library).

Vēl mēs palīdzam audzēkņiem izprast Jēzus Kristus mācības, ticēt tām un dzīvot
saskaņā ar tām arī caur prasmīgi pārzināmo doktrīnu apguvi. Doktrīnu prasmīgas
pārzināšanas programma papildina secīgās Svēto Rakstu studijas, dodot
audzēkņiem iespēju studēt Jēzus Kristus evaņģēlija mācības pa konkrētām tēmām.

Prezidents Boids K. Pekers (1924–2015) no Divpadsmit apustuļu kvoruma mācīja,
kādēļ šī doktrinārā studiju metode ir tik lietderīga: „Evaņģēlija mācības netiek
pilnībā izskaidrotas vienā vienīgā rakstvietā, un tās netiek pasniegtas konkrētā
kārtībā vai secībā. Tās ir jāsakopo no vairākām rakstvietām. Dažkārt tās var atrast,
izlasot kādu lielāku fragmentu, taču vairumā gadījumu tās ir izkaisītas mazos
fragmentiņos, pa vairākām nodaļām un pantiem.” („The Great Plan of Happiness”,
citāts no grāmatas Teaching Seminary: Preservice Readings (Baznīcas Izglītības
sistēmas rokasgrāmata, 2004. g.), 68.–69. lpp.)

Secīgas Svēto Rakstu studijas un doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programma ir
savstarpēji papildinošas, un abas no tām kalpo par svarīgiem elementiem semināra
audzēkņu apmācībā.

Doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programma balstās uz līdzšinējām Reliģijas
semināru un institūtu programmām, piemēram, prasmīgi pārzināmo rakstvietu un
pamatdoktrīnu studijām, aizstājot tās. Doktrīnu prasmīgas pārzināšanas
programma ir tikusi ieviesta, lai palīdzētu audzēkņiem īstenot šādus mērķus:

1. Apgūt un pielietot dievišķos principus, kas nepieciešami, lai iegūtu garīgas
zināšanas.

2. Apgūt Jēzus Kristus evaņģēlija doktrīnas un Svēto Rakstu pantus, kuros tās tiek
mācītas. Mēs lielākoties pievērsīsimies doktrīnām, kas ir saistītas ar kādu no šīm
deviņām tēmām:

• Dievība

• Pestīšanas iecere

• Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana

• Atjaunošana

• Pravieši un atklāsme

• Priesterība un priesterības atslēgas
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• Priekšraksti un derības

• Laulība un ģimene

• Baušļi

Reliģijas semināru un institūtu vadība ir izstrādājusi norādījumus, lai palīdzētu
skolotājiem un audzēkņiem sasniegt iepriekšminētos mērķus. Šajos norādījumos
ietilpst Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojums un prasmīgi pārzināmo
doktrīnu mācību rokasgrāmata skolotājiem.(Piezīme: prasmīgi pārzināmo doktrīnu
mācību rokasgrāmata skolotājiem būs pieejama katram no četriem semināra
kursiem.)

Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojums
Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojums ir paredzēts audzēkņu vajadzībām.
Tajā ir iekļauts: 1) ievads, kurā tiek paskaidrots, kas ir prasmīgi pārzināmās
doktrīnas un kā tās viņiem palīdzēs; 2) norādījumi, kas māca garīgo zināšanu
iegūšanas principus; 3) sadaļa ar deviņām, iepriekš uzskaitītajām mācību tēmām.
Katrā mācību tēmā ir ietverti doktrināri apgalvojumi, kuriem ir būtiska loma
audzēkņu dzīvē un kurus ir svarīgi izprast, kuriem ir svarīgi ticēt un kurus ir svarīgi
izmantot.

Dažām mācībām un principiem, kas ietverti Galveno prasmīgi pārzināmo mācību
apkopojuma sadaļā „Garīgo zināšanu iegūšana” un „Mācību tēmas”, ir dotas
atsauces uz prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietām. Katrā studiju kursā (Vecā
Derība, Jaunā Derība, Mormona Grāmata, Mācība un Derības un Baznīcas Vēsture)
ir ietvertas 25 prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietas, kopumā — 100 rakstvietas.
Šīs rakstvietas tiek uzskaitītas Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma
noslēgumā. Jums kā skolotājiem ir svarīgi palīdzēt studentiem iegaumēt un
iemācīties atrast šīs rakstvietas, kā arī izprast, kādas Glābēja doktrīnas tajās tiek
mācītas.

Katra no 100 prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietām ir tieši saistīta tikai ar vienu
no doktrinārajiem apgalvojumiem, kas doti Galveno prasmīgi pārzināmo mācību
apkopojumā. Piemēram, Džozefs Smits — Vēsture 1:15–20 tiek citēts ceturtās
mācību tēmas „Atjaunošana” ietvaros, lai uzsvērtu principu, ka, atbildot uz
Džozefa Smita lūgšanu, viņam parādījās Dievs Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus
Kristus, kuri aicināja viņu kļūt par Atjaunošanas pravieti. Taču šī prasmīgi
pārzināmo doktrīnu rakstvieta var tikt izmantota arī, lai uzsvērtu principu no
pirmās tēmas „Dievība”, kas vēsta, ka Dievību veido trīs atsevišķas personas:
Dievs, Mūžīgais Tēvs, Viņa Dēls, Jēzus Kristus, un Svētais Gars. Tādēļ šī
prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvieta ir iekļauta arī pie pirmās tēmas, kā saistītā
atsauce.

Zinot, kur tiek citēta katra no šīm prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietām, jūs
zināsiet, kurā mācību stundā katra no tām tiks izskatīta konkrētā mācību gada
prasmīgi pārzināmo doktrīnu mācību rokasgrāmatā skolotājiem. Panti no
iepriekšējā piemēra — Džozefs Smits — Vēsture 1:15–20 — tiks aplūkoti mācību
stundā „Atjaunošana” no grāmatas Doktrīnu prasmīga pārzināšana: Mācības un
Derību un Baznīcas Vēstures mācību rokasgrāmata skolotājiem.
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Ne visām mācību tēmām katru gadu tiks pievērsta vienādi liela uzmanība. Lai arī
katru gadu tiks aplūkotas visas mācību tēmas, konkrētā mācību gada prasmīgi
pārzināmo doktrīnu nodarbībās tiks uzsvērti tikai noteikti mācības aspekti, kas
saistās ar attiecīgā mācību gada studiju kursā ietvertajām prasmīgi pārzināmo
doktrīnu rakstvietām.

Doktrīnu prasmīga pārzināšana: mācību rokasgrāmata
skolotājiem
Doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programmā ir ietvertas 10 mācību tēmas, kas tiks
aplūkotas visa mācību gada laikā. Materiālus, kas paredzēti katrai tēmai,
visticamāk, vajadzēs izmantot vairāku mācību stundu laikā.

Pirmā mācību tēma ir paredzēta tam, lai palīdzētu studentiem apgūt un pielietot
principus, kas ir saistīti ar garīgo zināšanu iegūšanu. Šos principus vajadzētu mācīt
pirmo divu mācību gada nedēļu laikā. Tas palīdzēs studentiem gūt izpratni par
doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programmas mērķi. Turklāt, šo nodarbību laikā
pasniegtie principi veidos pamatu, uz kura balstīties un ko atkārtoti stiprināt,
mācoties par pārējām deviņām tēmām, kas tiks pasniegtas attiecīgā mācību
gada laikā.

Katra no mācību stundām ir balstīta uz kādu no iepriekš minētajām deviņām
mācību tēmām. Tās ir veidotas tā, lai palīdzētu studentiem gūt dziļāku izpratni par
Glābēja mācībām un veiksmīgāk pielietot tās savā dzīvē. Katrai mācību tēmai ir trīs
galvenās sadaļas: „Doktrīnas izprašana”, „Praktiskie vingrinājumi” un „Prasmīgi
pārzināmo doktrīnu atkārtojums”.

Doktrīnas izprašana. Šajā mācību sadaļā ir ietverti vairāki mācību uzdevumi jeb
segmenti, ko var mācīt vienas vai vairāku nodarbību laikā. Šie uzdevumi palīdzēs
studentiem padziļināt izpratni par katru mācību tēmu un ar to saistītajiem,
konkrētajiem doktrinārajiem apgalvojumiem.

„Doktrīnas izprašanas” sadaļa parasti iesākas ar konkrētas mācību tēmas studēšanu
no Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma. Tās segmenti pievēršas
konkrētiem doktrināriem apgalvojumiem, kas atklājas caur prasmīgi pārzināmo
doktrīnu rakstvietām katram konkrētajam mācību gadam paredzēto Svēto Rakstu
sējumā. Piemēram, mācot par tēmu „Dievība” no grāmatas Doktrīnu prasmīga
pārzināšana: Mormona Grāmatas mācību rokasgrāmata skolotājiem, skolotājiem tiek
doti norādījumi: palīdzēt audzēkņiem apgūt 2. Nefija 26:33; 3. Nefija 11:10–11;
3. Nefija 12:48 un 3. Nefija 18:15, 20–21. Citos semināra mācību gados, studējot
Jauno Derību, Mācību un Derības un Baznīcas Vēsturi, studenti pievērsīsies citām
prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietām, kurās atklājas citi doktrinārie
apgalvojumi saistībā ar tēmu „Dievība” no Galveno prasmīgi pārzināmo mācību
apkopojuma.

Sadaļā „Doktrīnas izprašana” studenti tiek mudināti uzmeklēt, atzīmēt un studēt
prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietas, lai varētu tās izmantot, mācot un
paskaidrojot šajās rakstvietās atklātos doktrināros apgalvojumus. Ja nepieciešams,
jūs varat izmantot papildus mācību uzdevumus, lai palīdzētu studentiem apgūt
doktrināros apgalvojumus un ar tiem saistītās prasmīgi pārzināmo doktrīnu
rakstvietas.
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Praktiskie vingrinājumi. Vairumā mācību stundu ir ietverts vismaz viens
praktiskais vingrinājums. Šie vingrinājumi parasti ietver situācijas izpēti, lomu
spēles, situācijas aprakstu vai uzdevumus, kurus studenti var kopīgi pārrunāt vai
izpildīt mazās grupās vai visi kopā. Šie vingrinājumi ir ļoti nozīmīgi, jo tie palīdz
studentiem saprast, kā viņu apgūtie doktrinārie apgalvojumi var tikt attiecināti uz
mūsdienām. Vingrinājumos tiek uzsvērts arī tas, kā studentu apgūtā doktrīna var
nākt tiem par svētību, palīdzot dzīvot saskaņā ar evaņģēliju, kā arī mācīt evaņģēliju
un izskaidrot savus uzskatus citiem — draudzīgā un neaizskarošā veidā.

Prasmīgi pārzināmo doktrīnu atkārtošana. Katrā mācību stundā ir ietverta
sadaļa ar idejām, kas palīdzēs vadīt nodarbību, atkārtojot doktrināros apgalvojumus
un ar tiem saistītās rakstvietas, ko studenti ir apguvuši visa mācību gada laikā.
Sadaļas „Prasmīgi pārzināmo doktrīnu atkārtošana” uzdevumu mērķis ir palīdzēt
studentiem sasniegt prasmīgi pārzināmo doktrīnu programmas mērķus: zināt, kā
doktrinārie apgalvojumi tiek mācīti prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietās, kā arī
spēt atcerēties un uzmeklēt šīs rakstvietas; skaidri izskaidrot katru doktrināro
apgalvojumu, izmantojot ar to saistītās prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietas; un
pielietot apgūto, veicot ikdienas izvēles un formulējot savu viedokli doktrināros,
sociālos un vēsturiskos jautājumos (skat. sadaļu „Ievads prasmīgi pārzināmo
doktrīnu apgūšanā” no Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma).

Kaut arī sadaļā „Prasmīgi pārzināmo doktrīnu atkārtošana” nav norādīts
aptuvenais laiks atkārtošanas uzdevumu izpildei, tas tiek minēts nodarbību grafikā,
kas ietverts šo norādījumu noslēgumā. Piemēram, garīgo zināšanu apgūšanai tiek
atvēlētas 150 minūtes. Tā kā mācību uzdevumu izpildei būs nepieciešamas
aptuveni 80 minūtes, jums atliek 70 minūtes ar garīgo zināšanu ieguvi saistīto
principu, doktrināro apgalvojumu un prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietu
atkārtošanai. Šajā piemērā minēto laiku doktrīnu atkārtošanai var sadalīt,
izmantojot to divu vai trīs nedēļu garumā.

Bieža doktrināro apgalvojumu un ar tiem saistīto prasmīgi pārzināmo doktrīnu
rakstvietu atkārtošana palīdzēs studentiem labāk apgūt konkrētās mācības. Taču
uzmanieties, lai sadaļas „Prasmīgi pārzināmo doktrīnu atkārtošana” uzdevumi
neaizēnotu secīgu Svēto Rakstu apgūšanu un prasmīgi pārzināmo doktrīnu
programmas mērķu sasniegšanu.

Doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programmas
īstenošana
Doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programma tiek īstenota dažādi, atkarībā no
semināra audzēkņu izvēlētā programmas veida: ikdienas semināra (agrā rīta un
brīvā laika programmas), tiešsaistes semināra vai mājmācības semināra
programmas.

Prasmīgi pārzināmo doktrīnu apgūšana ikdienas seminārā
Doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programma neaizstāj secīgu Svēto Rakstu
semināra studiju programmu. Tiek sagaidīts, ka visa mācību gada laikā prasmīgi
pārzināmo doktrīnu pasniegšanai jūs veltīsiet aptuveni 30 minūtes no iknedēļas
nodarbību laika. Doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programmas īstenošana, līdz ar
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secīgām Mormona Grāmatas studijām, prasīs sākt nodarbību laicīgi un efektīvi
izmantot tai atvēlēto laiku.

Katrai no 10 prasmīgi pārzināmo doktrīnu tēmām būs nepieciešams atšķirīgs
apguves laiks, atkarībā no doktrināro apgalvojumu un prasmīgi pārzināmo
doktrīnu rakstvietu skaita, kas jāuzsver un jāstudē saistībā ar konkrēto mācību
tēmu. Dažas tēmas var apgūt nedēļas laikā, kamēr citām būs nepieciešamas
vairākas nedēļas (skat. sadaļu „Mormona Grāmatas doktrīnu prasmīgas
pārzināšanas nodarbību grafiks” šīs sadaļas noslēgumā).

Katrā prasmīgi pārzināmo doktrīnu nodarbības sadaļā „Doktrīnas izprašana” ir
ietverti vairāki uzdevumi (sadaļas) un katru no tiem parasti var izpildīt 5 līdz
10 minūšu laikā. Tas jums palīdzēs īstenot elastīgu pieeju prasmīgi pārzināmo
doktrīnu pasniegšanai ierasto nodarbību laikā. Piemēram, viendien jūs varat
ieplānot nodarbības laikā uzdot vienu vai divus mācību uzdevumus, taču citu dienu
jums, iespējams, būs nepieciešama visa nodarbība Svēto Rakstu studijām,
neatstājot laiku prasmīgi pārzināmo doktrīnu apguvei. Daži mācību uzdevumi
prasa vairāk laika, tādēļ centieties tos uzdot elastīgajās mācību dienās (skat. sadaļu
„Mācību grafiks ikdienas semināra skolotājiem” un „Ieteikumi elastīgajām mācību
dienām” skolotāja rokasgrāmatas pielikumā).

Mācot prasmīgi pārzināmās doktrīnas tajā pašā dienā, kad tiks studēti Svētie Raksti,
uzmanieties, lai prasmīgi pārzināmo doktrīnu pasniegšana neatņemtu laiku, kas
nepieciešams vēlākai Svēto Rakstu studēšanai. (Piemēram, „Doktrīnas izprašanas”
sadaļām, kam paredzētas 5 minūtes, nevajadzētu regulāri atvēlēt 20 minūtes,
atstājot pārāk maz laika Mormona Grāmatas studēšanai.) Jūs varētu paskaidrot
audzēkņiem, ka doktrīnu prasmīgas pārzināšanas sadaļai tiks atvēlēts noteikts laiks
(piemēram, 5 līdz 10 minūtes stundas sākumā) un ka atlikušajā nodarbības laikā jūs
studēsiet konkrētu Svēto Rakstu fragmentu (piemēram, 2. Nefija 4. nodaļu).

Kaut arī reizēm var gadīties, ka jūs vai jūsu audzēkņi saskatīs saistību starp prasmīgi
pārzināmās doktrīnas tēmu un Svēto Rakstu fragmentu, ko studējat attiecīgajā
stundā, centieties neuzsvērt Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā ietvertos
principus un doktrināros apgalvojumus, kļūdaini attiecinot tos uz konkrēto Svēto
Rakstu fragmentu. Tas var traucēt audzēkņiem izprast to, ar kādu mērķi ticis rakstīts
iedvesmotais Svēto Rakstu fragments.

Jums vajadzētu uzsvērt Svēto Rakstu pantus, kas jāapgūst saskaņā ar doktrīnu
prasmīgas pārzināšanas programmu, pievēršot audzēkņu uzmanību tiem arī tad,
kad pie tiem nonākat, secīgi studējot Svētos Rakstus. Tas palīdzēs padziļināt
audzēkņu izpratni par katras rakstvietas kontekstu un saturu, kā arī paspilgtinās
šajās rakstvietās mācīto, patieso principu nozīmi.

Ikdienas semināra pasniegšanā doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programma izvērš
un aizvieto rakstvietu prasmīgas pārzināšanas programmu. Mormona Grāmatas
semināra skolotāju rokasgrāmatā ir ietverti ieteikumi un mācību uzdevumi, kuri,
secīgi studējot Svētos Rakstus, palīdzēs pievērst pienācīgu uzmanību prasmīgi
pārzināmo doktrīnu rakstvietām, kas agrāk tika dēvētas par prasmīgi pārzināmajām
rakstvietām. Skolotāju rokasgrāmatā netiek minēts, kur tieši tikušas ietvertas jaunās
prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietas; tādēļ būtu svarīgi, lai jūs uzsvērtu šīs
rakstvietas efektīvā un atbilstošā veidā, secīgi studējot Svētos Rakstus.
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Dažas no Mormona Grāmatas semināra skolotāju rokasgrāmatā ietvertajām
rakstvietām tiek dēvētas par prasmīgi pārzināmajām rakstvietām, taču tās nav
prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietas. Šīs rakstvietas vairs nevajadzētu uzsvērt,
saskaņā ar rokasgrāmatā minētajiem prasmīgi pārzināmo rakstvietu norādījumiem;
tās vajadzētu aplūkot dabiskā secībā, secīgi studējot Svētos Rakstus.

Tā kā prasmīgi pārzināmo doktrīnu apgūšanai atvēlētais, ierobežotais nodarbību
laiks būs nepieciešams šo doktrīnu un prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietu
studēšanai, kā arī praktisko vingrinājumu un atkārtošanas uzdevumu izpildei, tad,
visdrīzāk, klases nodarbībās jums vairs neatliks laika iegaumēšanas uzdevumiem.
Taču, tā kā rakstvietu iegaumēšana var nākt par svētību jūsu audzēkņiem, jūs varat
aicināt tos iegaumēt prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietas nodarbību starplaikā.

Mormona Grāmatas doktrīnu prasmīgas pārzināšanas nodarbību grafiks
Nedēļu skaits, kas tiks pavadīts, izskatot katru no desmit Mormona Grāmatas
mācību tēmām, būs atkarīgs no svarīgāko doktrināro apgalvojumu un rakstvietu
skaita, kuras tiks apgūtas attiecīgās mācību tēmas ietvaros. Prasmīgi pārzināmo
doktrīnu apguvei katru nedēļu vajadzētu veltīt aptuveni 30 minūtes, izmantojot
šādus mācību uzdevumus:

• Doktrīnas sadaļu izprašana

• Praktiskie vingrinājumi

• Uzdevumi prasmīgi pārzināmo doktrīnu atkārtošanai

Piemēram, tālāk sniegtajā nodarbību grafikā prasmīgi pārzināmo doktrīnu
uzdevumiem par Dievību tiek dotas četras nedēļas. Pirmās nedēļas laikā jūs varētu
izskatīt pirmās trīs „Doktrīnas izprašanas” sadaļas. Otrajā nedēļā jūs varētu izskatīt
4. līdz 6. sadaļu. Trešajā nedēļā jūs varētu izskatīt 7. līdz 8. sadaļu. Un ceturtajā
nedēļā jūs varētu izpildīt praktisko vingrinājumu un „Prasmīgi pārzināmo doktrīnu
atkārtošanas” uzdevumu.

Mormona Grāmatas semināra skolotāju rokasgrāmatā ietvertās nākamās nedēļas
nodarbību programmas un grāmatā Doktrīnu prasmīga pārzināšana: Mormona
Grāmatas mācību rokasgrāmata skolotājiem ietverto prasmīgi pārzināmo doktrīnu
uzdevumu pārskatīšana palīdzēs jums saplānot nodarbību, atvēlot laiku prasmīgi
pārzināmo doktrīnu pasniegšanai. Jums vajadzētu padomāt, kuras nodarbību
sadaļas varētu apvienot, lai atvēlētu laiku prasmīgi pārzināmo doktrīnu uzdevumu
un praktisko vingrinājumu izpildei.

Tālāk sniegtais nodarbību grafiks ir paredzēts tam, lai jūs varētu pasniegt mācību
tēmas tādā secībā, kādā tās uzskaitītas Galveno prasmīgi pārzināmo mācību
apkopojumā. Taču, kamēr „Garīgo zināšanu iegūšanas” mācību stunda tiek
pasniegta pašā sākumā, citas mācību tēmas var mācīt arī citā secībā. Padomājiet par
šīm divām pasniegšanas metodēm:

• Pasniedziet mācību tēmas tādā kārtībā, kādā tās uzskaitītas Galveno prasmīgi
pārzināmo mācību apkopojumā (sākot ar tēmu „Dievība” un beidzot ar tēmu
„Baušļi”).

• Cik vien iespējams, pieskaņojiet audzēkņu studijas par doktrinārajām tēmām
tam, ko viņi apgūst Svētdienas skolas nodarbībās (skat. sadaļu Come, Follow Me:
Learning Resources for Youth vietnē LDS.org).
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Nodarbību grafiks

Nedēļa Mācību tēma un aptuvenais tai atvēlēto minūšu skaits

1

2

3

4

5

Garīgo zināšanu iegūšana (150 minūtes)

6

7

8

9

Dievība (120 minūtes)

10

11

12

Pestīšanas iecere (90 minūtes)

13

14

15

16

17

18

Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana (180 minūtes)

19 Atjaunošana (30 minūtes)

20 Pravieši un atklāsme (30 minūtes)

21 Priesterība un priesterības atslēgas (30 minūtes)

22

23

24

Priekšraksti un derības (90 minūtes)

25

26

Laulība un ģimene (60 minūtes)

27

28

29

30

Baušļi (180 minūtes)
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Nodarbību grafiks

Nedēļa Mācību tēma un aptuvenais tai atvēlēto minūšu skaits

31

32

Prasmīgi pārzināmo doktrīnu apgūšana tiešsaistes seminārā
Prasmīgi pārzināmo doktrīnu uzdevumi tiks iekļauti arī tiešsaistes semināra
nodarbībās. Ja jūs pasniedzat tiešsaistes semināra nodarbības, jums būtu lietderīgi
pārskatīt iepriekšējo sadaļu „Prasmīgi pārzināmo doktrīnu pasniegšana ikdienas
seminārā”, lai izprastu svarīgus principus un aktivitātes, ko var piemērot un
izmantot tiešsaistes semināra vidē.

Prasmīgi pārzināmo doktrīnu apgūšana mājmācības seminārā
Mācību materiāli, kurus izmanto mājmācības skolotāji un audzēkņi, pagaidām nav
atjaunināti un neietver doktrīnu prasmīgas pārzināšanas programmas saturu. Tādēļ
skolotājiem un audzēkņiem vajadzētu turpināt izmantot pašreizējos mājmācības
materiālus un tajos ietvertos rakstvietu prasmīgas pārzināšanas uzdevumus. Kamēr
mājmācību materiāli nav atjaunināti, skolotājiem tiek ieteikts nodrošināt audzēkņus
ar Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma eksemplāriem, mudinot tos studēt
šo materiālu un prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietas pašiem.
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Garīgo zināšanu iegūšana
Piezīme: šīs mācību tēmas pirmo un otro daļu var pasniegt vai nu divās 40 minūšu
ilgās nodarbībās, vai arī apvienot vienā 80 minūšu nodarbībā. Ja jūsu rīcībā ir mazāk
par 180 mācību dienām, jūs varat pasniegt šīs mācību tēmas pirmo daļu, aizstājot ar
to pirmo mācību stundu „Audzēkņa loma” no Mormona Grāmatas rokasgrāmatas
semināra skolotājiem.

1. daļa (40 minūtes)
Stiprināt savu izpratni un liecību par garīgo patiesību
Aiciniet kādu no audzēkņiem nolasīt māsas Šerijas L. Djū stāstu, kura kalpoja par
otro padomnieci Palīdzības biedrības vispārējā prezidijā:

„Reiz man piezvanīja kāda apbrīnojama, ārkārtīgi satraukta jauniete. Viņa
šņukstot atklāja: „Es vairs neesmu droša par savu ticību tam, ka Baznīca ir
patiesa, un es esmu nobijusies. Ja nu mana ģimene nebūs kopā mūžībā?” (Šerija
L. Djū, „Will You Engage in the Wrestle?” (Brigama Janga Aidaho universitātes
svētbrīdis 2016. gada 17. maijā), byui.edu/devotionals.)

Aiciniet audzēkņus padomāt, vai viņus pašus vai kādu no viņu paziņām ir
mocījušas šaubas un sajūtas, kas līdzinās šīs jaunietes pieredzei, par kuru runāja
māsa Djū.

• Ja šī jauniete vērstos pie jums pēc palīdzības, ko jūs varētu teikt vai darīt, lai
viņai palīdzētu?

Aiciniet kādu audzēkni turpināt lasīt māsas Djū stāstu:

„Es pavaicāju: „Vai tu vēlies iegūt liecību?” „Jā,” viņa atbildēja.

„Vai tu esi ar mieru pie tā piestrādāt?” Viņa atkal atbildēja: „Jā!”” (Šerija L. Djū, „Will You
Engage in the Wrestle?”byui.edu/devotionals).

• Kādēļ, jūsuprāt, bija lietderīgi pavaicāt šai jaunietei, vai viņa vēlas iegūt liecību
par evaņģēliju un vai viņa ir ar mieru pie tā piestrādāt?

Paskaidrojiet, ka semināra laikā audzēkņiem radīsies daudz iespēju padziļināt savu
izpratni un stiprināt savu liecību par evaņģēliju, un iemācīties atrast atbildes uz
saviem jautājumiem, kā arī uz citu cilvēku jautājumiem par Baznīcu, ieskaitot tās
mācības un vēsturi. Viena no šādām iespējām pavērsies caur doktrīnu prasmīgas
pārzināšanas programmu. Šī programma ietver centienus apgūt un pielietot garīgo
zināšanu iegūšanas principus, kā arī centienus padziļināt savu izpratni par
galvenajām Jēzus Kristus evaņģēlija mācībām.
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Dievs ir visas patiesības avots
Izdaliet audzēkņiem Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma eksemplārus un
palūdziet uzšķirt sadaļu „Garīgo zināšanu iegūšana”. Aiciniet kādu no audzēkņiem
nolasīt pirmo rindkopu. Aiciniet pārējos sekot līdzi, pievēršot uzmanību tam, kas
tiek mācīts par visas patiesības avotu.

• Kurš ir visas patiesības avots? (Iesakiet studentiem atzīmēt šādu doktrīnu:
Dievs zina visu un ir visas patiesības avots.)

• Kurā no prasmīgi pārzināmajām rakstvietām atklājas šī doktrīna? (Jūs varētu
aicināt audzēkņus atzīmēt Mosijas 4:9 savos Svētajos Rakstos tā, lai pēcāk spētu
to viegli atrast.)

Aiciniet kādu no audzēkņiem nolasīt Mosijas 4:9. Aiciniet pārējos sekot līdzi,
pievēršot uzmanību tam, kā šis pants palīdz mums saprast, kādēļ, meklējot
patiesību, mums vajadzētu vērsties pie Dieva.

• Kuri no šajā pantā minētajiem vārdiem vai frāzēm palīdz mums saprast, kādēļ,
meklējot patiesību, mums vajadzētu vērsties pie Dieva?

• Kāda pieredze ir palīdzējusi jums saprast, ka Dievs zina visu un ir visas
patiesības avots? (Jūs varētu atgādināt, lai audzēkņi nedalās pārāk svētās vai
personiskās pieredzēs.)

Kā iegūt garīgas zināšanas?
Uzrakstiet uz tāfeles šādu virsrakstu: Modelis, ko Dievs mums devis, lai palīdzētu iegūt
garīgas zināšanas.

• Kā jūs paskaidrotu to, kas ir modelis? (Palīdziet audzēkņiem saprast, ka viena
no modeļa definīcijām vēsta, ka tas ir paraugs, kas palīdz mums saprast, kā kaut
ko izdarīt pareizi — sevišķi kaut ko tādu, kas tiks darīts vairākkārt. Jūs varētu
minēt piemēru, parādot kādu paraugu, kas var tikt izmantots, lai kaut ko
uztaisītu.)

Palūdziet kādam no audzēkņiem nolasīt sadaļas „Garīgo zināšanu iegūšana” otro
rindkopu Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā. Aiciniet pārējos sekot
līdzi, pievēršot uzmanību četrām lietām, kas mums jādara, sekojot paraugam, ko
Dievs mums devis, lai palīdzētu iegūt garīgas zināšanas.

• Spriežot pēc šīs rindkopas — kādas četras lietas mums vajadzētu darīt, sekojot
paraugam, ko Dievs mums devis, lai palīdzētu iegūt garīgas zināšanas?

Pierakstiet audzēkņu atbildes zem virsraksta, ko uzrakstījāt uz tāfeles:

1. Just patiesu vēlmi uzzināt patiesību.

2. Būt gataviem dzīvot saskaņā ar Dieva atklāto patiesību.

3. Tiekties pēc patiesības caur lūgšanu.

4. Tiekties pēc patiesības caur nopietnu Dieva vārdu studēšanu.

Pavaicājiet audzēkņiem:

GARĪGO ZINĀŠANU IEGŪŠANA
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• Kādēļ, jūsuprāt, mums būtu svarīgi piemērot Dieva doto garīgo zināšanu
iegūšanas modeli katru dienu, nevis tikai tad, kad mums rodas neatliekami
jautājumi vai nomoka bažas? (Mums ir svarīgi piemērot šo modeli katru dienu
tādēļ, ka tādējādi mēs ieaicinām savā dzīvē pastāvīgu Tā Kunga Gara klātbūtni
un mācāmies atpazīt Svētā Gara ietekmi. Konsekventi sekojot šim modelim,
mēs parādām Tam Kungam savu vēlmi — iegūt garīgas zināšanas pastāvīgi,
nevis tikai tad, kad mums rodas neatliekami jautājumi vai nomoka bažas.)

Lūdziet, lai audzēkņi no jauna pievēršas sadaļas „Garīgo zināšanu iegūšana” otrajai
rindkopai Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā.

• Kurā no Mormona Grāmatas prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietām atklājas
Dieva dotais garīgo zināšanu iegūšanas modelis? (Kamēr studenti atbild,
pierakstiet uz tāfeles šādas atsauces: Moronija 10:4–5; 2. Nefija 32:8–9; 2. Nefija
32:3; šāda ir rakstvietu kārtība otrajā rindkopā.)

Iedaliet audzēkņus trīs grupās. Uzdodiet katrai no grupām studēt vienu no
Mormona Grāmatas prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietām, kuras uzskaitītas uz
tāfeles, pievēršot uzmanību frāzēm, kas māca par Dieva doto garīgo zināšanu
iegūšanas modeli. Atvēliet audzēkņiem pietiekami daudz laika un aiciniet, lai viens
vai vairāki audzēkņi no katras grupas pastāsta, ko uzgājuši. Kamēr viņi to dara, jūs
varētu uzdot viņiem jautājumus, piemēram:

• Ko, jūsuprāt, nozīmē — „[vaicāt] Dievam … sirsnīgi, ar patiesu nolūku”
(Moronija 10:4)? (Palīdziet audzēkņiem saprast, ka šī frāze nozīmē, ka mēs
patiesi vēlamies saņemt atbildi no Dieva un esam nolēmuši rīkoties saskaņā ar
saņemto atbildi.)

Palūdziet kādam no audzēkņiem nolasīt to, ko teicis Rasels M. Nelsons no
Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Patiess nolūks nozīmē to, ka cilvēks tik tiešām ir nolēmis sekot dievišķajai
vadībai, kas tam tiks dota.” (Rasels M. Nelsons, „Lūdziet, meklējiet, klauvējiet”,
Ensign vai Liahona, 2009. g. nov., 81. lpp.)

• Kādēļ, jūsuprāt, mums būtu svarīgi meklēt patiesību sirsnīgi, ar patiesu nolūku
sekot Dieva dotajiem norādījumiem?

• Ko, jūsuprāt, nozīmē — lūgt vienmēr (2. Nefija 32:9)?

• Kā jums šķiet, kā pavirša lasīšana atšķiras no Kristus vārdu baudīšanas (2. Nefija
32:3)?

• Kā pastāvīgas lūgšanas un Kristus vārdu baudīšana palīdz mums iegūt garīgās
zināšanas?

Aiciniet audzēkņus pastāstīt par savu pieredzi Dieva dotā garīgo zināšanu ieguves
modeļa izmantošanā. Kad viņi to darīs, aiciniet tos paskaidrot arī to, kādas svētības
viņi tādējādi saņēmuši. Jūs varētu dalīties arī savā pieredzē.

GARĪGO ZINĀŠANU IEGŪŠANA
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Jautājumu uzdošanai un atbilžu meklēšanai ir izšķiroša loma mūsu centienos
uzzināt patiesību
Lūdziet, lai audzēkņi padomā, vai, viņuprāt, tas ir labi, ka cilvēki uzdod jautājumus
par, viņuprāt, grūti izprotamām Baznīcas mācībām vai Baznīcas vēstures aspektiem.

Palūdziet kādam no audzēkņiem nolasīt sadaļas „Garīgo zināšanu iegūšana” trešo
rindkopu Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā. Aiciniet pārējos sekot
līdzi, pievēršot uzmanību tam, ko šī rindkopa māca par jautājumu uzdošanas un
atbilžu meklēšanas lomu mūsu centienos uzzināt patiesību.

• Kāda loma ir jautājumu uzdošanai un atbilžu meklēšanai mūsu centienos
uzzināt patiesību? (Kad audzēkņi būs atbildējuši, uzrakstiet uz tāfeles šo patieso
apgalvojumu: jautājumu uzdošanai un atbilžu meklēšanai ir izšķiroša loma
mūsu centienos uzzināt patiesību.)

• Kādēļ, jūsuprāt, jautājumu uzdošanai un atbilžu meklēšanai ir izšķiroša loma
mūsu centienos uzzināt patiesību?

• Spriežot pēc tā, kas mācīts trešajā rindkopā — kādēļ, uzdodot jautājumus, ir
svarīgi, ar kādu attieksmi un nolūkiem mēs to darām? (Palīdziet audzēkņiem
saprast šo patieso apgalvojumu: mūsu attieksme un nolūks, ar kādu mēs
uzdodam jautājumus un meklējam atbildes, atstāj ļoti lielu iespaidu uz
mūsu spēju — mācīties caur Svēto Garu. Jūs varat ieteikt audzēkņiem
atzīmēt šo principu savā Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma
eksemplārā.)

Atgādiniet audzēkņiem stāstu par jaunieti, kura sazinājās ar māsu Šeriju L. Djū, jo
bija nobažījusies par to, vai Baznīcas mācības ir patiesas. Paskaidrojiet, ka jauniete
nolēma satikties ar savu bīskapu un citiem cilvēkiem, tai skaitā arī ar māsu Djū, kuri
varētu palīdzēt viņai atrast atbildes uz viņas jautājumiem.

Iedodiet katram audzēknim šeit pievienotā izdales materiāla eksemplāru.
Paskaidrojiet, ka šajā izdales materiālā ir ietverts māsas Djū stāsts par to,

kas notika, kad jauniete sāka meklēt atbildes uz saviem jautājumiem. Aiciniet dažus
no audzēkņiem pa kārtai nolasīt citiem šo stāstu. Aiciniet pārējos sekot līdzi,
pievēršot uzmanību tam, kā mūsu attieksme un nolūks, ar kādu mēs uzdodam
jautājumus un meklējam atbildes, iespaido mūsu spēju mācīties caur Svēto Garu.

Kad studenti būs izlasījuši pirmās trīs rindkopas, pavaicājiet:

• Kā šīs jaunietes kā patiesības meklētājas attieksme un nolūki varēja iespaidot
viņas spēju rast atbildes uz saviem jautājumiem?

Pēc tam aiciniet vairākus audzēkņus pa kārtai nolasīt atlikušo māsas Djū stāsta
daļu, kas iekļauta izdales materiālā.
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„Es teicu [jaunietei]: „Paņem līdzi savus Svētos Rakstus un pilnīgi visus
savus jautājumus. Uzdot jautājumus ir labi. Redzēsim, ko Tas Kungs mums
iemācīs.”

Viņa turēja mani pie vārda un uzdeva vienu sarežģītu jautājumu pēc otra.
Mēs meklējām atbildes Svētajos Rakstos un praviešu mācībās. Maz
pamazām viņa sāka saprast, ka tas, ka viņai ir jautājumi, nenozīmē, ka

viņai nav liecības. Svētajos Rakstos ir papilnam stāstu par praviešiem, kuriem bija
jautājumi. Un viņa sāka atpazīt brīžus, kad Svētais Gars liecināja viņai, apliecinot arī to, ka
pravieši, gaišreģi un atklājēji patiesi ir pravieši.

Viņas liecība sāka augt; un kopš tā brīža pagāja kāds laiks. Tad, aptuveni pirms gada, viņa
piezvanīja no jauna. „Es vēlējos, lai Jūs būtu viena no pirmajiem, kas uzzina, ka es turu
rokās savu tempļa rekomendāciju. Vai Jūs atnāksiet, kad es saņemšu savu endaumentu?”
Un tad viņa piebilda: „Vai Jūs zināt, kas man no Jūsu teiktā visvairāk palīdzēja? Jūs man
teicāt, ka uzdot jautājumus ir labi, un tas man palīdzēja saprast, ka es esmu meklētāja,
nevis apšaubītāja.”

Es biju ārkārtīgi priecīga! Taču pēc divām dienām es saņēmu pavisam citādu zvanu no vēl
vienas [jaunietes]. „Māsa Djū,” viņa teica, „pirms Jūs to dzirdēsit no kāda cita, es vēlējos,
lai Jūs zinātu, ka es esmu stāvoklī.” Viņa man teica, ka jau vairākus gadus ir šaubījusies par
evaņģēlija patiesumu, beigu beigās izlemjot, ka nav nekāda iemesla dzīvot pēc
Šķīstības likuma.

Es pateicu viņai, ka neesmu viņas tiesnese un ka es viņu mīlu. Pēc tam es pavaicāju, vai
viņa vēlētos iegūt liecību. „Nē, es domāju, ka ne,” viņa teica.

Pretstats bija satriecošs. Šīm divām jaunietēm aptuveni vienlaicīgi bija radušies jautājumi,
kas apdraudēja viņu liecību. Viena no viņām sauca pēc palīdzības, un ģimenes locekļi,
draugi un vadītāji sekoja prezidenta Monsona padomam, dodoties viņu glābt. Otra meitene
loloja savas šaubas, pārliecinot sevi par to, ka viņas netikumīgās izvēles ir pieņemamas. …

Pirmās meitenes jautājumi pamudināja viņu kļūt par patiesības meklētāju. Otra meitene
izmantoja radušos jautājumus, lai attaisnotu savu netikumību.

Mani dārgie draugi, uzdot jautājumus ir labi. Uzdot jautājumus ir labi, ja vien tie ir
iedvesmoti jautājumi, kas uzdoti ticībā, vēršoties pie uzticamiem avotiem, lai Svētais Gars
varētu sniegt norādījumus un apstiprināt saņemto atbildi. …

Neviens no mums nav priviliģēts saņemt atklāsmi, necenšoties kaut ko darīt no savas
puses. Atbildes no Dieva neuzrodas tā vienkārši, brīnumainā veidā. Ja mēs vēlamies garīgi
augt, Tas Kungs sagaida, ka mēs uzdosim jautājumus un meklēsim atbildes. „Ja tu lūgsi,”
Viņš ir apsolījis, „tu saņemsi atklāsmi pēc atklāsmes, zināšanas pēc zināšanām.” [M&D
42:61.] Vai ir iespējams izteikties vēl skaidrāk? Tam Kungam ļoti patīk iedvesmoti
jautājumi, kas uzdoti ticībā, jo tie vedina uz zināšanu iegūšanu, atklāsmju saņemšanu un
ticības stiprināšanu.” (Šerija L. Djū, „Will You Engage in the Wrestle?”, (Brigama Janga
Aidaho universitātes svētbrīdis 2016. gada 17. maijā), byui.edu/devotionals.)

• Kā tas, ko pieredzēja šīs abas jaunietes, par kurām runāja māsa Djū, var palīdzēt
mums izprast, cik svarīgi ir tas, ar kādu attieksmi un nolūku mēs uzdodam
savus jautājumus?
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• Kā tas, ko pieredzēja šīs abas jaunietes, var palīdzēt mums izprast to, kāda ir
mūsu loma, uzcītīgi meklējot atbildes uz saviem jautājumiem?

Jūs varētu liecināt par to, cik svarīgi ir uzdot patiesus jautājumus un uzcītīgi meklēt
atbildes. Jūs varētu arī pastāstīt, kā esat sapratuši to, ka Tas Kungs atbildēs uz jūsu
patiesajiem jautājumiem.

Aiciniet audzēkņus rīkoties saskaņā ar apgūto: uzdot patiesus jautājumus un
uzcītīgi meklēt atbildes, izmantojot Dieva iedibināto garīgo zināšanu
ieguves modeli.

2. daļa (40 minūtes)
Principi, kas var mums palīdzēt saņemt atbildes uz jautājumiem
Aiciniet audzēkņus padomāt par jautājumiem, kas tiem varētu būt par dzīvi vai par
Baznīcu, tās mācībām un vēsturi.

Lai parādītu piemēru tam, kādas bažas un jautājumi varētu rasties dažiem
audzēkņiem vai kādam citam cilvēkam, uzrakstiet uz tāfeles šādu tekstu:

Es dzirdu, ka citi saņem atbildes uz savām lūgšanām, bet ar mani tā nenotiek. Es
vienkārši nejūtu, ka Dievs mani mīl, kaut arī es cenšos rīkoties pareizi. Kādēļ
Dievs neatbild uz manām lūgšanām?

Paskaidrojiet audzēkņiem, ka šī garīgo zināšanu iegūšanas stundas daļa ir
paredzēta tam, lai palīdzētu viņiem apgūt trīs principus, kas var noderēt tad, kad
viņiem radīsies jautājumi, vai arī tad, kad šādus jautājumus varētu uzdot citi:
rīkoties ticībā; izvērtēt priekšstatus un jautājumus mūžīgajā skatījumā un tiekties
pēc papildus zināšanām, izmantojot dievišķi noteiktus avotus.

Rīkošanās saskaņā ar ticību
Aiciniet audzēkņus pa kārtai nolasīt pirmā principa „Rīkošanās saskaņā ar ticību”
aprakstu sadaļā „Garīgo zināšanu iegūšana” no Galveno prasmīgi pārzināmo mācību
apkopojuma. Lūdziet pārējiem sekot līdzi, pievēršot uzmanību frāzēm, kas
paskaidro, kā mēs varam rīkoties ticībā, kad mums ir radušies jautājumi vai bažas.
Mudiniet audzēkņus atzīmēt frāzes, kas tiem šķiet īpaši nozīmīgas.

Aiciniet audzēkņus dalīties tajā, ko viņi uzgājuši. Kamēr viņi dalās, jūs varētu lūgt
viņiem paskaidrot, kā sekošana tikko uzietajam padomam varētu palīdzēt
gadījumā, kad viņiem radušies jautājumi vai bažas. Norādiet uz šo doktrināro
apgalvojumu: turpinot meklēt atbildes, mums ir jādzīvo saskaņā ar ticību,
paļaujoties uz to, ka galu galā mēs saņemsim meklētās atbildes.

• Kurā no Mormona Grāmatas prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietām atklājas
šī mācība? (Aiciniet audzēkņus atzīmēt Etera 12:6 savos Svētajos Rakstos tā, lai
pēcāk spētu to viegli atrast.)

Aiciniet kādu no audzēkņiem nolasīt Etera 12:6. Aiciniet pārējos sekot līdzi,
pievēršot uzmanību vārdiem vai frāzēm, kas palīdz saprast, kādēļ, meklējot atbildes
uz saviem jautājumiem, mums būtu svarīgi dzīvot saskaņā ar ticību.
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• Kuri no šajā pantā izmantotajiem vārdiem vai frāzēm palīdz saprast, kādēļ,
meklējot atbildes uz saviem jautājumiem, mums būtu svarīgi dzīvot saskaņā
ar ticību?

• Ko, jūsuprāt, nozīmē vārdi: „Jūs nesaņemsiet liecību, līdz jūsu ticība nebūs
pārbaudīta” (Etera 12:6)?

Palūdziet kādam no audzēkņiem nolasīt to, ko ir teicis prezidents Dīters F. Uhtdorfs
no Augstākā prezidija. Lūdziet pārējiem pievērst uzmanību tam, ko mēs varam
darīt, lai saņemtu apliecinājumu vai liecību par evaņģēlija patiesumu.

„Ja jūs izmantosiet savu ticību, ik dienu un it visos apstākļos pielietojot
evaņģēlija principus, jūs baudīsiet saldos evaņģēlija augļus, un pēc šiem augļiem
jūs atpazīsit tā patiesumu.” (Dieter F. Uchtdorf, „The Reflection in the Water”
(Baznīcas Izglītības sistēmas svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem 2009. gada
1. novembrī), LDS.org.)

• Spriežot pēc prezidenta Uhtdorfa izteikuma — ko mēs varam darīt, lai saņemtu
vai stiprinātu savu liecību par evaņģēlija patiesumu?

• Kādēļ, jūsuprāt, Tas Kungs gaida, lai mēs pielietotu savu ticību, pirms mēs
saņemam apliecinājumu vai iegūstam liecību par evaņģēlija patiesumu?

• Par kādu patiesu principu jūs esat ieguvuši liecību, izvēloties pielietot savu ticību
un piemērot evaņģēlija principus savā ikdienas dzīvē? Kā jūs ieguvāt šo liecību?
(Jūs varētu dalīties arī savā pieredzē.)

Paskaidrojiet, ka daži cilvēki var šaubīties par to, vai viņiem ir liecība, vai arī prātot,
kādēļ viņu liecība nav stiprinājusies, ja viņi ir centušies rīkoties ticībā, dzīvojot
saskaņā ar Tā Kunga baušļiem.

Norādiet uz pēdējiem diviem doktrinārajiem apgalvojumiem, kas minēti pie pirmā
principa „Rīkošanās saskaņā ar ticību” sadaļā „Garīgo zināšanu iegūšana” no
Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma: ja mēs būsim uzticīgi tai
patiesībai un gaismai, ko esam saņēmuši, mēs saņemsim vairāk. Atbildes uz
mūsu jautājumiem un lūgšanām bieži vien tiek dotas „rindiņu pēc rindiņas,
priekšrakstu pēc priekšraksta”. Aiciniet audzēkņus atzīmēt šos patiesos
principus.

• Kā šie patiesie principi varētu kādam palīdzēt saprast, kādēļ viņa liecība par
evaņģēliju nav augusi daudz straujāk?

• Kurā no prasmīgi pārzināmajām rakstvietām atklājas šie patiesie principi?
(Aiciniet, lai audzēkņi īpaši atzīmē 2. Nefija 28:30.)

Aiciniet kādu no audzēkņiem nolasīt 2. Nefija 28:30. Aiciniet pārējos sekot līdzi,
pievēršot uzmanību frāzēm, kurās atklājas principi, kas minēti Galveno prasmīgi
pārzināmo mācību apkopojumā. Aiciniet, lai audzēkņi pastāsta, ko uzgājuši.

Elders D. Tods Kristofersons no Divpadsmit apustuļu kvoruma aprakstīja savu
pieredzi saistībā ar lūgšanu, kad viņš un viņa ģimene sastapās ar pārbaudījumu, kas
turpinājās vairākus gadus. Lūdziet kādam no audzēkņiem nolasīt eldera
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Kristofersona stāstu. Lūdziet pārējiem sekot līdzi, pievēršot uzmanību tam, kādēļ
Tas Kungs var izvēlēties neatbildēt uz dažiem jautājumiem un lūgšanām
nekavējoties vai tā, kā mēs to vēlētos.

„Es lūdzu, lai notiek kāda brīnumaina iejaukšanās, kas mūs atpestītu. Lai gan es
lūdzu par to daudzkārt, ļoti sirsnīgi un ar patiesu vēlmi, atbilde beigu beigās bija
noliedzoša. Galu galā es iemācījos lūgt tā, kā to darīja Glābējs: „Tomēr ne Mans,
bet Tavs prāts lai notiek!” (Lūkas 22:42.) Es meklēju Tā Kunga palīdzību katrā
mazākajā solī, ceļā uz galīgo risinājumu.

… Es vairākkārt kritu ceļos Debesu Tēva priekšā, ar asarām lūdzoties Viņa
palīdzību. Un Viņš palīdzēja. Dažkārt tas nebija nekas vairāk par miera sajūtu vai pārliecību, ka
viss nokārtosies. …

Kaut arī es toreiz cietu, tagad es jūtos pateicīgs, ka manai problēmai nebija ātra risinājuma. Tas,
ka es biju spiests vērsties pēc palīdzības pie Dieva gandrīz ik dienu un vairāku gadu garumā,
iemācīja man patiesi lūgt un saņemt atbildes uz lūgšanām un gluži praktiskā veidā iemācīja man
ticēt Dievam. Es iepazinu savu Glābēju un savu Debesu Tēvu tādā veidā un pakāpē, kas citādi
nebūtu iespējams vai prasītu daudz vairāk laika. … Es iemācījos paļauties uz To Kungu no visas
savas sirds. Es mācījos būt kopā ar Viņu — dienu no dienas.” (D. Todd Christofferson,
„Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings”, Ensign, 2012. g. janv., 18.–19. lpp.)

• Spriežot pēc tā, ko jūs mācījāties no šī stāsta — kādēļ Tas Kungs var izvēlēties
neatbildēt uz dažiem jautājumiem un lūgšanām nekavējoties vai tā, kā mēs to
vēlētos? (Kad audzēkņi būs atbildējuši, jūs varētu norādīt, ka Dievs var atbildēt
uz mūsu lūgšanām arī nekavējoties, sniedzot ļoti tiešu un iespaidīgu atbildi.)

Norādiet uz bažām un jautājumu, kas uzrakstīts uz tāfeles.

• Ja jūs māktu šādas bažas vai ja jums būtu šāds jautājums, kā jūs varētu savā
rīcībā paust ticību?

Priekšstatu un jautājumu izvērtēšana mūžīgajā skatījumā
Lūdziet, lai audzēkņi padomā par brīžiem, kad viņi ir manījuši, ka viņu reliģiskie
uzskati un skatījums uz dzīvi atšķiras no tiem uzskatiem un skatījuma, kāds ir viņu
draugiem vai biedriem, kuri nav Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi.

Aiciniet, lai kāds no audzēkņiem nolasa, ko teicis elders Dalins H. Oukss no
Divpadsmit apustuļu kvoruma. Lūdziet pārējiem ieklausīties tajā, kādēļ pēdējo
dienu svētie bieži vien raugās uz jautājumiem par dzīvi un reliģiju citādi, nekā to
dara citi.

„Mūsu pieņēmumi [vai uzskati] daudzos būtiskos jautājumos … atšķiras no [tā,
ko] domā daudzi mūsu draugi un biedri. Tie atšķiras arī no daudziem
pieņēmumiem, kas šobrīd tiek izteikti plašsaziņas līdzekļos. … Piemēram, tā kā
pēdējo dienu svētie zina par mūsu Debesu Tēva ieceri Savu bērnu dzīvei, mēs
zinām, ka šī laicīgā dzīve nav viencēliena uzvedums, iespiests starp neizdibināmu
pagātni un nezināmu nākotni. Šī dzīve ir kā otrais cēliens trīs cēlienu uzvedumā.

Tās mērķi nosaka tas, kas ir atklāts par mūsu garīgo esamību pirmajā cēlienā un mūsu mūžīgo
sūtību trešajā cēlienā. Pateicoties mūsu zināšanām par šo ieceri un citiem patiesiem principiem,
ko mums ir atklājis Dievs, mēs balstāmies uz citiem apsvērumiem, nekā tie, kuriem nav tādu
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zināšanu kā mums. Tādējādi mēs nonākam pie atšķirīgiem secinājumiem vairākos būtiskos
jautājumos, kurus citi izvērtē, balstoties tikai uz savu viedokli par laicīgo dzīvi.” (Dallin H. Oaks,
„As He Thinketh in His Heart” (vakars ar Augstāko pilnvaroto 2013. g. 8. febr.), lds.org/
broadcasts.)

• Spriežot pēc eldera Ouksa izteikuma — kādēļ pēdējo dienu svētie bieži vien
raugās uz jautājumiem par dzīvi un reliģiju citādi, nekā to dara citi? (Kamēr
studenti atbild, uzzīmējiet uz tāfeles šādu diagrammu.)

Aizklājiet pirmā un trešā cēliena sadaļu un uzdodiet šādu jautājumu:

• Kādā būtiskā jautājumā mūsu skatījums atšķirtos, ja mums nebūtu zināšanu par
mūsu pirmslaicīgo dzīvi un dzīvi pēc nāves? Miniet piemēru! (Audzēkņi var
minēt vairākus jautājumus, piemēram, mūsu skatījumu uz cilvēka dzīvības
vērtību vai to, ka Pēdējā tiesā mēs sastapsimies ar savu izvēļu sekām, ko
noteicis Dievs.)

Aiciniet kādu no audzēkņiem nolasīt, ko teicis elders Oukss. Paskaidrojiet, ka viņš
runāja ar reliģijas semināru un institūtu skolotājiem. Lūdziet pārējiem ieklausīties
tajā, ko, saskaņā ar viņa teikto, audzēkņiem vajadzētu darīt, saskaroties ar
sarežģītiem priekšstatiem vai jautājumiem.

„Es ierosinu, ka būtu vēlams, lai mūsu jaunatne atturētos no strīdiem ar saviem
vienaudžiem. … Viņiem bieži vien veiksies labāk, ja viņi atbildēs, vispirms
noskaidrojot, ar kādiem pasaulīgajiem pieņēmumiem vai apgalvojumiem tie
saskārušies, un tad nosakot, kā atšķiras pieņēmumi un priekšstati, uz ko
pamatojas pēdējo dienu svēto domāšana.” (Dallin H. Oaks, „As He Thinketh in
His Heart”, lds.org/broadcasts.)

• Ņemot vērā eldera Ouksa ieteikumu — ko mēs varam darīt, saskaroties ar
sarežģītiem priekšstatiem vai jautājumiem? (Jums, iespējams, vajadzēs palīdzēt
audzēkņiem saprast, ka priekšstati ir idejas, no kurām izriet secinājumi, un ka
apgalvojumi ir cilvēka izteikumi par savu nostāju, skatījumu vai uzskatiem kādā
jautājumā.)

Lai parādītu to, kā cilvēku uzskati vai pieņēmumi var ietekmēt atbildes, pie kurām
tie nonāk, uzlieciet vai uzzīmējiet vienkāršu rāmi ap bažām un jautājumu, ko
uzrakstījāt uz tāfeles.
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Paskaidrojiet, ka šis rāmis simbolizē tā
cilvēka uzskatus un pieņēmumus, kurš,
uzdodot šo jautājumu, raugās uz to bez
tādām zināšanām par Debesu Tēvu,
Viņa pestīšanas ieceri un Jēzus Kristus
mācībām, kādas ir mums. Norādiet, ka,
domājot par kāda cilvēka uzskatiem un
pieņēmumiem, mums tas jādara laipni,
cieņpilni un iejūtīgi, ņemot vērā šī
cilvēka jūtas un sekojot Svētā Gara
vadībai.

• Kādi neprecīzi uzskati un priekšstati varētu iespaidot cilvēku, kuru moka
minētās bažas vai jautājums?

Pierakstiet audzēkņu atbildes uz tāfeles, apkārt rāmim. Tās varētu skanēt šādi:

Dievs atbild uz katra cilvēka lūgšanām vienādi.

Dievs mīl dažus no saviem bērniem, taču mani Viņš tā īsti nemīl.

Dievs mani nemīl, ja Viņš neatbild uz manām lūgšanām tā, kā esmu cerējis un
sagaidījis.

Ja es cenšos rīkoties pareizi, Dievam vajadzētu nekavējoties atbildēt uz visām
manām lūgšanām.

• Kādēļ, jūsuprāt, ir svarīgi padomāt par saviem vai citu cilvēku uzskatiem un
pieņēmumiem, kad tiek uzdoti jautājumi par Dievu, mūsu dzīvi uz Zemes vai
Baznīcu un tās mācībām un vēsturi? (Palīdziet audzēkņiem saprast, ka tādējādi
mēs varam labāk izprast bažas vai ierobežoto skatījumu, no kura, iespējams,
izriet uzdotais jautājums.)

• Kā uz tāfeles uzrakstītie uzskati vai pieņēmumi norāda uz to, ka cilvēks,
iespējams, raugās uz šo jautājumu ierobežotā skatījumā?

Lūdziet, lai kāds no audzēkņiem nolasa otro principu „Priekšstatu un jautājumu
izvērtēšana mūžīgajā skatījumā” no sadaļas „Garīgo zināšanu iegūšana” Galveno
prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā. Aiciniet pārējos sekot līdzi, pievēršot
uzmanību tam, kā mēs varam izvērtēt priekšstatus un jautājumus mūžīgajā
skatījumā.

Lūdziet, lai audzēkņi pastāsta par to, ko uzgājuši. Aiciniet audzēkņus atzīmēt šo
patieso principu: lai izvērtētu doktrināros priekšstatus, jautājumus un sociālās
problēmas mūžīgajā skatījumā, mums tie ir jāapdomā pestīšanas ieceres un
Glābēja mācību kontekstā. Atklājiet uz tāfeles esošās pirmā un trešā cēliena
sadaļas.

Lai palīdzētu audzēkņiem saprast, kā apdomāt priekšstatus un jautājumus
pestīšanas ieceres un Glābēja mācību kontekstā, jūs varētu parādīt viņiem

video „Examining Questions with an Eternal Perspective” (2:55), kas pieejams
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vietnē LDS.org. Lūdziet, lai audzēkņi noskatās, kā jauniete, vārdā Lorēna, atvēlēja
laiku tam, lai padomātu par tiem uzskatiem un pieņēmumiem, kas varēja
pamudināt viņas draudzeni uzdot savu jautājumu par Dievu, un kā viņa pēc tam
izvērtēja šo jautājumu mūžīgajā skatījumā.

Kad audzēkņi būs noskatījušies video, pajautājiet:

• Kādēļ, jūsuprāt, Lorēnai bija lietderīgi padomāt par tiem uzskatiem un
pieņēmumiem, kas varēja pamudināt viņas draudzeni uzdot šo jautājumu
par Dievu?

• Kas notika, kad Lorēna izvērtēja savas draudzenes jautājumu mūžīgajā
skatījumā?

Lai palīdzētu audzēkņiem vingrināties priekšstatu un jautājumu izvērtēšanā no
mūžīgā skatījuma, norādiet uz ierāmētajām bažām un jautājumu, kas uzrakstīts uz
tāfeles, un pavaicājiet:

• Ko mēs zinām par Debesu Tēvu, Viņa ieceri un Glābēja mācībām, kas varētu
mums palīdzēt paraudzīties uz šo jautājumu citā skatījumā, lai atrastu atbildi,
balstoties uz mūžīgo patiesību?

Kamēr audzēkņi atbild, nodzēsiet ārpus rāmja esošos apgalvojumus, aizstājot tos ar
audzēkņu atbildēm. Audzēkņi varētu sniegt šādas atbildes:

Dievs var atbildēt uz mūsu lūgšanām atšķirīgi, balstoties uz Savām zināšanām par
mūsu personīgajām vajadzībām un to, kas katram no mums būs tas labākais.

Dievs mīl visus Savus bērnus, tai skaitā arī mani.

Dievs mani mīl pat tad, ja Viņš neatbild uz manām lūgšanām tā, kā esmu cerējis
un sagaidījis.

Dievs var neatbildēt uz visām manām lūgšanām nekavējoties pat, ja es cenšos
rīkoties pareizi. Tas dod man iespēju garīgi augt.

Noņemiet vai nodzēsiet rāmi ap bažām un jautājumu, kas uzrakstīts uz tāfeles,
aizstājot to ar daudz skaistāku rāmi.

Paskaidrojiet, ka šis jaunais rāmis
simbolizē mūsu patiesās zināšanas par
Debesu Tēvu, Viņa pestīšanas ieceri un
Glābēja mācībām.

• Kā zināšanas par Debesu Tēvu, Viņa
pestīšanas ieceri un Glābēja
mācībām ļauj mums paraudzīties uz
šo jautājumu citā skatījumā?

Aiciniet, lai audzēkņi pastāsta, kā viņi ir
spējuši labāk izprast kādu priekšstatu,
mācību vai bažas, domājot par to
mūžīgajā skatījumā. Jūs varētu dalīties arī savā pieredzē.
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Tiekšanās pēc papildus zināšanām, izmantojot dievišķi noteiktus avotus
Aiciniet, lai audzēkņi padomā, pie kādiem avotiem viņi varētu vērsties, ja tiem
radīsies jautājumi par Baznīcu vai būs nepieciešama palīdzība kāda svarīga lēmuma
pieņemšanā.

Lūdziet, lai kāds no audzēkņiem nolasa, ko teicis elders M. Rasels Balards no
Divpadsmit apustuļu kvoruma:

„Jēkabs neteica: „Ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai izmanto Google!”
(M. Russell Ballard, „The Opportunities and Responsibilities of CES Teachers in
the 21st Century” (vakars ar Augstāko pilnvaroto 2016. g. 2. febr.), lds.org/
broadcasts.)

• Spriežot pēc Jēkaba v. 1:5, ko apustulis Jēkabs mācīja? („Ja kādam no jums
trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva.”)

• Kādēļ, jūsuprāt, uzdodot jautājumu vai mokoties ar bažām, ir svarīgi vispirms
vērsties pēc palīdzības pie Dieva?

Lūdziet, lai kāds no audzēkņiem nolasa trešo principu „Tiekšanās pēc papildus
zināšanām, izmantojot dievišķi noteiktus avotus” no sadaļas „Garīgo zināšanu
iegūšana” Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā. Aiciniet pārējos sekot
līdzi, pievēršot uzmanību tam, ko Dievs mums ir devis, lai palīdzētu atklāt un
saprast patiesību. Aiciniet audzēkņus atzīmēt to, ko viņi ir uzgājuši.

• Ko Dievs mums ir devis, lai palīdzētu mums atklāt un saprast patiesību?
(Pārrunājot šo jautājumu, jūs varētu aicināt, lai audzēkņi atzīmē šo
apgalvojumu: kā daļu no garīgo zināšanu iegūšanas procesa, Tas Kungs ir
devis noteiktus avotus, caur kuriem Viņš atklāj patiesību un sniedz
vadību Saviem bērniem.)

• Kādas svētības mēs varam saņemt, vēršoties pie Tā Kunga dievišķi noteiktajiem
patiesības avotiem?

Norādiet uz ierāmētajām bažām un jautājumu, kas uzrakstīts uz tāfeles.

• Pie kādiem dievišķi noteiktiem avotiem jūs varētu vērsties, ja jūs mocītu minētās
bažas un jautājums?

Lai palīdzētu audzēkņiem būt lietas kursā par papildus resursiem, kas var palīdzēt
tiem pievērsties dievišķi noteiktiem avotiem, jūs varētu pastāstīt tiem par oficiālo
Baznīcas mājas lapu mormonnewsroom.org (un, ja iespējams, parādīt viņiem vai
aicināt viņus atrast to savās elektroniskajās ierīcēs). Paskaidrojiet, ka šajā mājas lapā
Baznīca publicē informāciju par dažādiem sabiedrību interesējošiem jautājumiem,
kas ir saistīti ar Baznīcu, un papildina daļēji pieejamu informāciju vai izlabo
nepatiesu informāciju, kas ir publicēta plašsaziņas līdzekļos. Jūs varētu parādīt
audzēkņiem arī Baznīcas evaņģēlija tēmu lapu vietnē lds.org/topics. Esejās par
evaņģēlija tēmām ir ietverta vērtīga un atklāta informācija par daudziem
sarežģītiem, vēsturiskiem un doktrināriem jautājumiem.
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Aiciniet audzēkņus dalīties piemēros par to, kā viņi ir tikuši svētīti, vēršoties pie
dievišķiem noteiktiem avotiem, kad viņiem tikuši uzdoti jautājumi vai radusies kāda
problēma. Jūs varētu sagatavoties dalīties arī savā personīgajā pieredzē.

Lūdziet, lai kāds no audzēkņiem nolasa trešā principa „Tiekšanās pēc papildus
zināšanām, izmantojot dievišķi noteiktus avotus” otro rindkopu no sadaļas „Garīgo
zināšanu iegūšana” Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā. Aiciniet pārējos
sekot līdzi, pievēršot uzmanību tam, kas šajā rindkopā tiek mācīts par informācijas
avotiem, ko nav veidojusi Baznīca.

• Kādēļ ir svarīgi būt piesardzīgiem attiecībā uz neuzticamiem informācijas
avotiem?

• Kā mēs varam atpazīt patiesību, kas tiek atklāta informācijas avotos, ko nav
veidojusi Baznīca? (Palīdziet audzēkņiem saprast, ka Svētais Gars var palīdzēt
mums atpazīt patiesību no maldiem ikvienā no informatīvajiem avotiem [skat.
Moronija 10:5].)

Paskaidrojiet, ka šī mācību gada laikā jūs ne vien secīgi studēsiet Mormona
Grāmatu, bet arī deviņas mācību tēmas no Galveno prasmīgi pārzināmo mācību
apkopojuma (kas atbilst tēmām jauniešu Svētdienas skolas mācību grafikā). Jūs
studēsiet arī Mormona Grāmatas prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietas, kas ir
saistītas ar katru no šīm tēmām. Studējot katru tēmu, jūs izmantosit garīgo
zināšanu iegūšanas principus, kas tika pārrunāti šajā nodarbībā, domājot par
patiesiem jautājumiem, problēmām un iespējām tos attiecināt uz personīgo dzīvi.

Dalieties savā liecībā par to, cik svarīgi ir pielietot garīgo zināšanu iegūšanas
principus, saskaroties ar sarežģītiem priekšstatiem vai jautājumiem. Aplieciniet
audzēkņiem, ka Tas Kungs vēlas viņus mācīt caur Savu Garu. Ja mēs rīkosimies
saskaņā ar ticību, izvērtēsim priekšstatus un jautājumus mūžīgajā skatījumā un
tieksimies pēc papildus zināšanām, izmantojot dievišķi noteiktus avotus, Dievs
dāvās mums atbildes un norādījumus mūsu dzīvei.

Prasmīgi pārzināmo doktrīnu atkārtošana
Jūs varētu izmantot tālāk sniegto uzdevumu atsevišķā nodarbībā, lai palīdzētu
audzēkņiem atkārtot Mormona Grāmatas prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietas,
kas attiecas uz šīs mācību stundas — garīgo zināšanu iegūšana — pirmo un
otro daļu.

Pirms nodarbības sākuma uzrakstiet uz tāfeles atsauces uz šādām prasmīgi
pārzināmo doktrīnu rakstvietām: 2. Nefija 28:30; 2. Nefija 32:3; 2. Nefija 32:8–9;
Mosijas 4:9; Etera 12:6; Moronija 10:4–5.

Iedaliet audzēkņus pa pāriem. Lūdziet tiem pārskatīt mācības, kas atklājas uz
tāfeles esošajās rakstvietās. Lai viens no katra pāra izmanto Prasmīgi pārzināmo
doktrīnu atsauču ceļvedi un nejaušā secībā nolasa katras šīs prasmīgi pārzināmo
doktrīnu rakstvietas galveno frāzi. Pēc tam, kad katra no galvenajām frāzēm tiek
nolasīta, otram audzēknim jānorāda, kura uz tāfeles esošā rakstvieta saistās ar šo
konkrēto frāzi. Pēc dažām minūtēm aiciniet, lai audzēkņi samainās lomām.

Pēc tam, lai palīdzētu audzēkņiem iepazīt prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietu
tekstu, nolasiet rakstvietu, nenorādot atsauci. Aiciniet audzēkņus pārbaudīt, vai viņi
var noteikt konkrētās rakstvietas atrašanās vietu un pievienoties jums tās
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nolasīšanā, pirms jūs būsiet beiguši lasīt. Kad katra rakstvieta būs nolasīta, aiciniet
vienu vai vairākus audzēkņus paskaidrot saviem vārdiem, kāda mācība vai princips
tiek atklāts šajā rakstvietā. Atkārtojiet šo uzdevumu ar katru uz tāfeles uzskaitīto
prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietu.
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Dievība
Piezīme: tālāk sniegtie prasmīgi pārzināmo doktrīnu uzdevumi var tikt izmantoti
vairāku nodarbību laikā, vai arī vienas nodarbības ietvaros.

Doktrīnas izprašana (75 minūtes)
1. sadaļa (10 minūtes)
Uzrakstiet uz tāfeles šo apgalvojumu un aiciniet, lai kāds no audzēkņiem to nolasa:
Dievs mani nemaz tā īsti nepazīst, un Viņam nerūp tas, kam es eju cauri.

• Kā šis pārprastais pieņēmums varētu radīt grūtības īstenot ticību Dievam?

Aiciniet audzēkņus pievērsties pirmajai mācību tēmai „Dievība” no Galveno
prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma. Aiciniet, lai audzēkņi sadalās pa pāriem un
kopā ar pārinieku izlasa par šo tēmu, pievēršot uzmanību Dievības locekļu
patiesajam raksturam un īpašībām. Lūdziet, lai viņi pāros pārrunā to, kā daži no
viņu uzietajiem principiem varētu palīdzēt izlabot uz tāfeles uzrakstīto apgalvojumu
vai ieviest tajā skaidrību.

Atvēliet audzēkņiem pietiekami daudz laika un aiciniet, lai daži no viņiem pastāsta
pārējiem, ko viņi ir pārrunājuši ar saviem pāriniekiem. Lieciniet, ka, apgūstot un
labāk izprotot mācību par Dievību, mūsu ticība un paļāvība uz Debesu Tēvu, Jēzu
Kristu un Svēto Garu palielināsies.

2. sadaļa (10 minūtes)
Uzdodiet audzēkņiem šādu jautājumu:

• Kādas atšķirības, ko daži no mums pamana citos, varētu vedināt mūs spriest, ka
citi cilvēki ir sliktāki nekā mēs? (Audzēkņi varētu minēt atšķirīgu ekonomisko
stāvokli, izskatu, spējas, kultūru, valodu, reliģiju, dzimumu vai etnisko
piederību.)

Aiciniet audzēkņus pievērsties pirmajai mācību tēmai „Dievība” Galveno prasmīgi
pārzināmo mācību apkopojumā un pārskatīt pirmo rindkopu zem virsraksta „Dievs
Tēvs”, pievēršot uzmanību tam, ko Dievs patiesībā jūt pret visiem saviem bērniem.
Lūdziet, lai viņi pastāsta par to, ko uzgājuši, un uzrakstiet uz tāfeles šo doktrināro
apgalvojumu: Dievs mīl katru Savu bērnu ar pilnīgu mīlestību, un visi Viņa
acīs ir vienlīdz svarīgi. Aiciniet audzēkņus atzīmēt šo principu savā Galveno
prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma eksemplārā.

• Kurā no prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietām atklājas šī patiesība? (Aiciniet
audzēkņus atzīmēt 2. Nefija 26:33 savos Svētajos Rakstos tā, lai pēcāk spētu to
viegli atrast.)

Lai palīdzētu studentiem izprast šīs rakstvietas kontekstu, paskaidrojiet, ka 2. Nefija
26. nodaļā pravietis Nefijs pravietoja par pēdējām dienām, aicinot visus cilvēkus
nākt pie Jēzus Kristus.

Aiciniet, lai kāds no audzēkņiem nolasa 2. Nefija 26:33. Aiciniet pārējos sekot līdzi,
pievēršot uzmanību vārdiem vai frāzēm, kas palīdz izprast uz tāfeles esošo
apgalvojumu. Lūdziet, lai audzēkņi pastāsta par to, ko uzgājuši.
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• Ko, jūsuprāt, nozīmē tas, ka „visi ir vienādi Dieva priekšā”?

• Kāda pieredze ir palīdzējusi jums saprast, ka Dievs mīl katru Savu bērnu ar
pilnīgu mīlestību un visi Viņa acīs ir vienlīdz svarīgi? (Jūs varētu dalīties arī savā
pieredzē.)

• Kā izpratne par šo patieso principu var ietekmēt mūsu skatījumu un izturēšanos
pret citiem cilvēkiem?

Lai palīdzētu audzēkņiem saprast, kā šis patiesais princips var tikt pielietots,
aiciniet vienu no viņiem nolasīt šo izteikumu.

„Baznīca nepārprotami nosoda rasismu — tai skaitā jebkura veida rasismu, ko cilvēki īstenojuši
šajā Baznīcā un ārpus tās. 2006. gadā Baznīcas prezidents Gordons B. Hinklijs pasludināja:
„Neviens, kas izsaka nievājošas piezīmes par citas rases pārstāvjiem, nevar uzskatīt sevi par
patiesu Kristus mācekli. Nedz arī viņš var uzskatīt, ka dzīvo saskaņā ar Baznīcas mācībām.
Atzīsim, ka ikviens no mums ir dēls vai meita mūsu Tēvam Debesīs, kurš mīl visus Savus
bērnus.”” („Race and the Church: All Are Alike unto God”, 2012. g. 29. feb.,
mormonnewsroom.org.)

3. sadaļa (10 minūtes)
Parādiet audzēkņiem attēlus Jēzus
Kristus parādās nefijiešiem (lds.org/
media-library) un Jēzus māca rietumu
puslodē (Gospel Art Book (2009. g.),
nr. 82; skat. arī lds.org/media-library).

Palūdziet kādam no audzēkņiem īsi
pastāstīt, kādi Svēto Rakstu stāsti ir
atklāti šajos attēlos.

Informējiet audzēkņus, ka 3. Nefija
11:10–11, kur ietverti pirmie vārdi, ko
Glābējs teica nefijiešiem, parādoties
tiem, ir prasmīgi pārzināmo doktrīnu
rakstvieta. Jūs varat ieteikt viņiem
atzīmēt šo rakstvietu savos Svētajos
Rakstos.

Aiciniet, lai kāds no audzēkņiem nolasa
3. Nefija 11:10–11. Lūdziet pārējos
sekot līdzi, pievēršot uzmanību
patiesībai, ko Glābējs mācīja nefijiešiem
par Sevi pašu.

• Kā jums šķiet, par ko vēsta frāze „Es
esmu izdzēris to rūgto biķeri”
(3. Nefija 11:11)? (Par rūgtajām
ciešanām, ko Viņš panesa, pienesot
Savu Izpirkšanas upuri.)

• Ko šie panti māca par Debesu Tēva un Viņa Dēla, Jēzus Kristus, attiecībām?
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• Kādu patiesu principu mēs varam mācīties no šiem pantiem par Glābēju? (Kad
audzēkņi būs atbildējuši, uzrakstiet uz tāfeles šo doktrināro apgalvojumu no
pirmās mācību tēmas „Dievība” Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā:
Jēzus Kristus visās lietās pilda Tēva gribu. Viņš dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi
un izpirka visas cilvēces grēkus. Aiciniet audzēkņus atzīmēt šos doktrināros
apgalvojumus savā Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma eksemplārā
un pierakstīt pirmo no šiem apgalvojumiem savos Svētajos Rakstos, līdzās
3. Nefija 11:10–11.)

Lai palīdzētu audzēkņiem izprast šīs doktrīnas, palūdziet, lai puse no viņiem
klusiņām izlasa Lūkas 22:39–44, bet otra puse — Mozus gr. 4:1–2. Lūdziet, lai viņi
pievērstu uzmanību piemēriem, kas parāda, ka Jēzus Kristus pakļāvās Tēva gribai
visās lietās. Aiciniet, lai audzēkņi pastāsta, ko uzgājuši.

• Ko mēs varam mācīties no Glābēja piemēra par to, kā stiprināt savas
personiskās attiecības ar Debesu Tēvu?

4. sadaļa (10 minūtes)
Ja vēl neesat to izdarījuši, uzrakstiet uz tāfeles šādus doktrināros apgalvojumus:

Dievs mīl katru Savu bērnu ar pilnīgu mīlestību, un visi Viņa acīs ir vienlīdz
svarīgi.

Jēzus Kristus visās lietās pilda Tēva gribu. Viņš dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi un izpirka
visas cilvēces grēkus.

Aiciniet, lai audzēkņi uzmeklē Mormona Grāmatas prasmīgi pārzināmo doktrīnu
rakstvietas, kurās atklājas šīs mācības. (Ja studentiem ir grūti atcerēties rakstvietu
atrašanās vietu, mudiniet tos pārskatīt sadaļas „Dievs Tēvs” un „Jēzus Kristus”, kas
iekļautas pirmajā mācību tēmā „Dievība” Galveno prasmīgi pārzināmo mācību
apkopojumā.) Kad viņi būs uzgājuši 2. Nefija 26:33 un 3. Nefija 11:10–11, aiciniet, lai
pāris audzēkņu nolasa šīs rakstvietas.

Uzrakstiet uz tāfeles šādu jautājumu: Kā Jēzus Kristus pienestais Izpirkšanas upuris
parāda Dieva pilnīgo mīlestību pret visiem Saviem bērniem, apliecinot, ka visi Viņa acīs
ir vienlīdz svarīgi?

Aiciniet audzēkņus atbildēt uz šiem jautājumiem rakstiski savās pierakstu kladēs
vai studiju dienasgrāmatās. Atvēliet viņiem pietiekami daudz laika un pēc tam
aiciniet, lai daži padalās savās atbildēs ar pārējiem audzēkņiem.

5. sadaļa (5 minūtes)
Aiciniet audzēkņus padomāt par cilvēkiem, kurus tie uzlūko kā labu piemēru,
padomājot arī par to, kas padara šos cilvēkus par sekošanas vērtu piemēru.

Aiciniet, lai audzēkņi pārskata sadaļas „Jēzus Kristus” otro rindkopu, kas ietverta
pirmajā mācību tēmā „Dievība” Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā.
Lūdziet, lai viņi pievērstu uzmanību apgalvojumam, kas māca par to, kuras
personas dzīvi visi pārējie var uzlūkot kā piemēru. Aiciniet, lai audzēkņi pastāsta,
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ko uzgājuši. Tad uzrakstiet uz tāfeles šo doktrināro apgalvojumu: Jēzus Kristus
dzīve ir nevainojams piemērs tam, kā mums būtu jādzīvo.

• Kurā rakstvietā atklājas šī mācība?(3. Nefija 12:48.)

Lai palīdzētu audzēkņiem izprast 3 Nefija 12:48 kontekstu, paskaidrojiet, ka pēc
tam, kad Jēzus Kristus parādījās nefijiešiem, Viņš tiem mācīja par to, kā nākt pie
Viņa, un par to, kas tiek prasīts no tiem, kuri vēlas iekļūt Debesu valstībā.

Aiciniet, lai kāds no audzēkņiem nolasa 3. Nefija 12:48. Lūdziet pārējiem sekot
līdzi, pievēršot uzmanību tam, ko Glābējs pavēlēja cilvēkiem.

• Ko Glābējs pavēlēja cilvēkiem?

• Ko mēs varam darīt, cenšoties paklausīt šai pavēlei — būt pilnīgiem? Miniet
piemērus! (Norādiet, ka mēs varam kļūt pilnīgi kā Debesu Tēvs un Jēzus Kristus,
līdzinoties Viņiem. Cenšoties sekot Glābējam, mēs varam tikt pilnveidoti caur
Viņu un Viņa pienesto Izpirkšanas upuri. Pilnveidošanās ir process, kas turpinās
arī pēc nāves.)

Aiciniet audzēkņus īpaši atzīmēt 3. Nefija 12:48 kā prasmīgi pārzināmo doktrīnu
rakstvietu un pierakstīt tai līdzās, savos Svētajos Rakstos: „Jēzus Kristus dzīve ir
nevainojams piemērs tam, kā mums būtu jādzīvo”.

6. sadaļa (10 minūtes)
Nolasiet audzēkņiem 3. Nefija 12:48. Lūdziet, lai kāds no audzēkņiem atgādina
pārējiem, kāda doktrīna tiek mācīta šajā prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietā.
(Jēzus Kristus dzīve ir pilnīgs piemērs tam, kā mums būtu jādzīvo.)

Lai palīdzētu audzēkņiem labāk izprast šo mācību, parādiet tiem video
„Christlike Attributes” (2:54), kas pieejams vietnē LDS.org. Lūdziet, lai viņi

pievērstu uzmanību Glābēja īpašībām, kuras mēs varētu censties attīstīt savā dzīvē.
Pēc video noskatīšanās aiciniet, lai audzēkņi nosauc šīs īpašības, un pierakstiet viņu
teikto uz tāfeles. (Ja šis video nav pieejams, jūs varētu izmantot alternatīvu: palūgt
audzēkņiem nosaukt dažas no Glābēja īpašībām, kuras mēs varētu censties attīstīt
sevī, un pierakstīt viņu teikto uz tāfeles. Šo īpašību skaitā varētu būt pazemība,
paklausība un laipnība. Jūs varētu īsi pārrunāt gadījumus no Glābēja dzīves, kur
parādās dažas no šīm īpašībām.)

• Kā jūs esat tikuši svētīti, kad kāds ir sekojis Glābēja piemēram kādā no iepriekš
minētajiem veidiem? Miniet piemēru!

• Kā jūs esat spējuši palīdzēt kādam, cenšoties pielietot vienu no minētajām
īpašībām? Miniet piemēru!

Lūdziet, lai kāds no audzēkņiem nolasa, ko teicis prezidents Hovards V. Hanters
(1907–1995):
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„Sekosim Dieva Dēlam visos savas dzīves ceļos un visās jomās! Ņemsim Viņu par
savu paraugu un ceļvedi! Mums pie katras iespējas vajadzētu vaicāt: „Kā rīkotos
Jēzus?” un tad izrādīt vēl lielāku drosmi, rīkojoties saskaņā ar atbildi. Mums ir
jāseko Kristum, šī vārda labākajā nozīmē. Mums ir jādarbojas Viņa lietās, tāpat kā
Viņš darbojās Sava Tēva lietās. … Mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu laicīgo
spēju ietvaros, lai līdzinātos Kristum — vienīgajam nevainojamajam un

bezgrēcīgajam piemēram, kādu šī pasaule redzējusi.” (Baznīcas prezidentu mācības: Hovards
V. Hanters (2015. g.), 301. lpp.)

Aiciniet, lai audzēkņi padomā par dažiem veidiem, kā viņi varētu sekot Glābēja
piemēram savā ikdienas dzīvē. Kamēr viņi domā, uzrakstiet uz tāfeles šādu
nepabeigtu apgalvojumu: Es daudz uzcītīgāk sekošu Glābēja piemēram …

Aiciniet, lai audzēkņi pabeidz šo apgalvojumu savā pierakstu kladē vai studiju
dienasgrāmatā. Mudiniet viņus rīkoties saskaņā ar uzrakstītajiem mērķiem un būt
drosmīgiem, sekojot Jēzus Kristus piemēram.

7. sadaļa (10 minūtes)
Aiciniet, lai kāds no audzēkņiem nolasa 3. Nefija 18:15, 20–21. Lūdziet, lai pārējie
seko līdzi, pievēršot uzmanību tam, kādu padomu Glābējs deva nefijiešiem.
Norādiet, ka šī ir prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvieta. Aiciniet, lai audzēkņi
atzīmē šo rakstvietu īpašā veidā.

• Ko Glābējs ieteica nefijiešiem?

Norādiet uz to, ka 3. Nefija 18:20–21 Glābējs vairākkārt norādīja lūgt Dievu
Viņa Vārdā.

• Kādēļ, jūsuprāt, Glābējs mums pavēl vienmēr lūgt Debesu Tēvu Viņa Vārdā?

Lai palīdzētu audzēkņiem izprast vienu no iemesliem, kādēļ mēs lūdzam Jēzus
Kristus Vārdā, uzzīmējiet uz tāfeles šādu attēlu:

Uzzīmējiet uz tāfeles vertikālu līniju, kura atdala attēlu, kas simbolizē mūs, no
attēla, kas simbolizē Debesu Tēva klātbūtni.

• Kas mūs šķir no mūsu Debesu Tēva, Viņa spēka un svētībām?
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Kad audzēkņi būs atbildējuši, uzrakstiet pie minētās līnijas vārdus: Krišana un
personīgie grēki. Tad uzlieciet virs līnijas Glābēja attēlu un uzrakstiet zem šī attēla
vārdu Starpnieks.

• Kas ir starpnieks? (Kāds, kurš iejaucas indivīdu vai pušu attiecībās, lai atrisinātu
domstarpības un apvienotu tos.)

• Kā Jēzus Kristus kalpo par Starpnieku starp mums un Debesu Tēvu? (Caur Savu
Izpirkšanas upuri Glābējs nodrošina visiem cilvēkiem iespēju pārvarēt Krišanas
negatīvās sekas, nožēlot savus grēkus, samierināties ar Debesu Tēvu un iegūt
pestīšanas svētības. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs lūdzam Tēvu Jēzus
Kristus Vārdā.)

Atainojiet to, kā Glābējs ir nodrošinājis mums ceļu uz samierināšanos ar Debesu
Tēvu, uzzīmējot bultu no attēla, kas simbolizē mūs, līdz attēlam, kas simbolizē
Debesu Tēva klātbūtni.

• Papildus lūgšanai, ko vēl mums ir pavēlēts darīt Jēzus Kristus Vārdā?
(Pierakstiet audzēkņu atbildes uz tāfeles.)

Uzrakstiet uz tāfeles šādu doktrināro apgalvojumu: Tā kā Jēzus Kristus ir mūsu
Glābējs un Starpnieks Tēva priekšā, visas lūgšanas, svētības un priesterības
priekšraksti ir jāveic Viņa Vārdā. Aiciniet, lai audzēkņi atzīmē šo apgalvojumu,
kas ietverts sadaļā „Jēzus Kristus” no pirmās mācību tēmas „Dievība” savā Galveno
prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma eksemplārā, kā arī pieraksta to līdzās
3. Nefija18:15, 20–21 savos Svētajos Rakstos.

8. sadaļa (10 minūtes)
Uzrakstiet uz tāfeles šādu doktrināro apgalvojumu: Tā kā Jēzus Kristus ir mūsu
Glābējs un Starpnieks Tēva priekšā, visas lūgšanas, svētības un priesterības priekšraksti ir
jāveic Viņa Vārdā. Aiciniet, lai audzēkņi uzšķir prasmīgi pārzināmo doktrīnu
rakstvietu, kurā atklājas šī mācība (3. Nefija 18:15, 20–21). Aiciniet, lai pirmais, kurš
uzšķirs šo rakstvietu, sāk to lasīt pārējiem un lai pārējie viņam pievienojas, līdz ko
paši būs to uzgājuši.

Paskaidrojiet, ka ar Jēzus Kristus Vārda izmantošanu lūgšanās, svētību došanā un
priesterības priekšrakstos mēs piesaucam Viņa dievišķās pilnvaras un spēku (skat.
Ābrahāma 1:18).
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Sadaliet studentus grupās pa diviem vai trim cilvēkiem. Uzrakstiet uz tāfeles šādas
Svēto Rakstu atsauces un uzdodiet katrai no grupām izstudēt vienu vai vairākas no
tām: Ap. d. 2:37–38; Ap. d. 3:2–8; Mācības un Derību 84:66–70; Mozus gr. 1:21–22.

Aiciniet, lai audzēkņi savās grupās izlasa uzdotās rakstvietas, pievēršot uzmanību
tam, kādi rezultāti ir bijuši lūgšanām, svētību došanai un priesterības
priekšrakstiem, kas tika veikti Jēzus Kristus Vārdā. Atvēliet audzēkņiem pietiekami
daudz laika un pēc tam aiciniet, lai kāds no katras grupas pastāstīta, ko viņa grupa
ir uzgājusi.

Aiciniet, lai audzēkņi padomā, kādas svētības viņi ir saņēmuši savā dzīvē,
pateicoties lūgšanām, svētību došanai un priesterības priekšrakstiem, kas tikuši
veikti Jēzus Kristus Vārdā. Lūdziet, lai daži no audzēkņiem pastāsta par savu
pieredzi.

Praktiskais vingrinājums (15 minūtes)
Aiciniet audzēkņus pievērsties sadaļai „Garīgo zināšanu iegūšana” Galveno prasmīgi
pārzināmo mācību apkopojumā. Pārskatiet trīs principus: „Rīkošanās saskaņā ar
ticību”, „Priekšstatu un jautājumu izvērtēšana mūžīgajā skatījumā” un „Tiekšanās
pēc papildus zināšanām, izmantojot dievišķi noteiktus avotus”.

Parādiet vai uzrakstiet uz tāfeles šādus jautājumus:

Kā meitenes māsa palīdzēja viņai rīkoties saskaņā ar ticību?

Kā meitenes māsa palīdzēja viņai izvērtēt situāciju mūžīgajā skatījumā?

Kā meitenes māsa palīdzēja viņai tiekties pēc izpratnes, izmantojot dievišķi
noteiktus avotus?

Iedaliet audzēkņus pa pāriem un iedodiet katram no pāriem izdales
materiālu ar divu māsu sarunu, kas pievienots šī mācību stundas apraksta

beigās. Lūdziet, lai audzēkņi izlasa situācijas aprakstu un apspriež jautājumus, kas
uzrakstīti uz tāfeles.

Kad audzēkņi būs pārrunājuši šos jautājumus pa pāriem, aiciniet dažus no tiem
dalīties savās atbildēs ar pārējiem. Dalieties savā liecībā par to, ka Debesu Tēvs mīl
katru Savu bērnu ar pilnīgu mīlestību un visi Viņa acīs ir vienlīdz svarīgi. Aiciniet,
lai audzēkņi pacenšas raudzīties uz citiem tā, kā to dara Debesu Tēvs.

Prasmīgi pārzināmo doktrīnu atkārtošana
Ar šī uzdevuma palīdzību audzēkņi var pārskatīt visas prasmīgi pārzināmo doktrīnu
rakstvietas, ko viņi ir apguvuši Mormona Grāmatas semināra studiju laikā.

Uzrakstiet uz tāfeles līdz šim studētās Mormona Grāmatas prasmīgi pārzināmo
doktrīnu rakstvietas. Dodiet audzēkņiem 5 līdz 7 minūtes laika, lai sagatavotu
nelielu garīgo domu, kurā dalīties ar pārējiem, izmantojot vienu no šīm prasmīgi
pārzināmo doktrīnu rakstvietām. Lūdziet, lai, daloties domās no Svētajiem
Rakstiem, viņi rīkojas šādi:
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1. Nolasa izvēlēto prasmīgi pārzināmo doktrīnu rakstvietu.

2. Paskaidro, kā šajā rakstvietā tiek mācīts vai atklāts kāds no doktrinārajiem
apgalvojumiem, kas ietverti Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojumā.

3. Paskaidro, ko šī doktrīna viņiem nozīmē.

4. Paskaidro, kādēļ, viņuprāt, jauniešiem būtu svarīgi izprast šo doktrīnu.

5. Dalās savos uzskatos vai liecībā par šo doktrīnu.

Nākamās nedēļas laikā aiciniet, lai daži no audzēkņiem dalītos ar pārējiem savās
domās no Svētajiem Rakstiem svētbrīža laikā, vai arī nodarbības sākumā vai
noslēgumā, kad tam atliek laiks.

DIEVĪBA

22










	Saturs
	Norādījumi skolotājiem
	Garīgo zināšanu iegūšana
	Dievība



