




Doktrinos įvaldymo Mormono Knygos
medžiaga mokytojui

Išleido
Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia
Solt Leik Sitis, Jutos valst.



Būsime dėkingi už atsiliepimus. Prašome siųsti juos adresu:

Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services
50 East North Temple Street

Salt Lake City, UT 84150-0008
USA,

el. paštas ces-manuals@ldschurch.org
Prašom nurodyti savo vardą, pavardę, adresą, apylinkę ir kuolą.

Nepamirškite išsakę pastabas nurodyti vadovėlio pavadinimo.

© 2017 Intellectual Reserve, Inc.
All rights reserved.

Išspausdinta Jungtinėse Amerikos Valstijose
Pirma redakcija 3/17

Tekstas anglų kalba patvirtintas 1/16
Vertimas patvirtintas 1/16

Doctrinal Mastery Book of Mormon Teacher Material vertimas
Lithuanian
13232 156



Turinys
Nurodymai mokytojams  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . V
Dvasinių žinių įgijimas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Dievybė .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Išgelbėjimo planas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Jėzaus Kristaus Apmokėjimas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Sugrąžinimas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Pranašai ir apreiškimas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Kunigystė ir kunigystės raktai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Apeigos ir sandoros  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Santuoka ir šeima  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Įsakymai  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0





Nurodymai mokytojams
Seminarijos ir religijos institutų tikslo apibrėžime teigiama: „Mes mokome
mokinius Evangelijos doktrinų bei principų iš Raštų ir pranašų žodžių“ (Evangelijos
mokymas ir mokymasis. Seminarijos ir religijos instituto vadovų ir mokytojų vadovėlis
[2012], p. ix). Seminarijoje tai pirmiausia pasiekiama per nuoseklų Raštų
studijavimą, nuo pradžios iki galo iš eilės studijuojant Raštų knygos knygas ir
eilutes. Vyresnysis Deividas A. Bednaris iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo pabrėžė,
kad „tai yra pirmasis ir pats pagrindinis būdas, kaip gaunama gyvojo vandens“ (“A
Reservoir of Living Water” [Church Educational System fireside for young adults,
Feb. 4, 2007], p. 3, lds.org/media-library).

Kitas būdas padėti mokiniams suprasti, įtikėti Jėzaus Kristaus doktriną ir gyventi
pagal ją – tai doktrinos įvaldymas. Doktrinos įvaldymas papildo nuoseklų Raštų
studijavimą suteikdamas mokiniams galimybių Jėzaus Kristaus Evangeliją studijuoti
pagal temą.

Prezidentas Boidas K. Pakeris (1924–2015) iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo mokė,
kodėl pravartu taip studijuoti doktriną: „Pavienės Evangelijos temos išsamiai
nepaaiškinamos vienoje Raštų vietoje ir nėra pateikiamos chronologine tvarka. Jos
turi būti surenkamos po dalelę. Kartais jos randamos didesnėmis dalimis, bet
dažniausiai jos pateikiamos išsklaidytos skyriuose ir eilutėse po dalelę“ (“The Great
Plan of Happiness,” iš Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational
System manual, 2004], 68–69).

Nuoseklus Raštų studijavimas ir „Doktrinos įvaldymas“ vienas kitą papildantys
užsiėmimai, abu yra svarbios mokinio patirties seminarijoje dalys.

Doktrinos įvaldymas remiasi ankstesnėmis seminarijos ir religijos institutų
iniciatyvomis, tokiomis kaip Raštų įvaldymas ir pagrindinių doktrinų studijavimas,
bei pakeičia jas. Doktrinos įvaldymas skirtas padėti mokiniams siekti tokių tikslų:

1. Mokytis dieviškų principų ir taikyti juos įgyjant dvasinių žinių.

2. Įvaldyti Jėzaus Kristaus Evangelijos doktrinas ir Raštų ištraukas, kuriose tų
doktrinų yra mokoma. Ypatingą dėmesį skirsime doktrinoms, susijusioms su
šiomis devyniomis temomis:

• Dievybė

• Išgelbėjimo planas

• Jėzaus Kristaus Apmokėjimas

• Sugrąžinimas

• Pranašai ir apreiškimas

• Kunigystė ir kunigystės raktai

• Apeigos ir sandoros

• Santuoka ir šeima

• Įsakymai

V



Seminarijos ir religijos institutai išleido mokomąją medžiagą, skirtą padėti
mokytojams ir mokiniams siekti numatytų tikslų. Šią medžiagą sudaro: Pagrindiniai
doktrinos įvaldymo principai ir „Doktrinos įvaldymo medžiaga mokytojui“. (Pastaba.
Doktrinos įvaldymo medžiaga mokytojui bus paruošta atskirai visiems keturiems
seminarijos kursams.)

Pagrindiniai doktrinos įvaldymo principai
Pagrindiniai doktrinos įvaldymo principai yra skirti mokiniams. Juos sudaro: 1) įvadas,
paaiškinantis, kas yra doktrinos įvaldymas ir kaip jis jiems padės, 2) pamokymai
apie dvasinių žinių įgijimo principus ir 3) skyrius apie anksčiau išvardytas devynias
doktrinines temas. Kiekvienoje doktrininėje temoje yra doktrinos teiginiai, kurie
svarbūs mokinių gyvenime ir kuriuos jiems yra svarbu suprasti, įtikėti ir taikyti.

Kai kurias Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų „Dvasinių žinių įgijimo“ ir
„Doktrininių temų“ skyrių doktrinas ir principus paremia doktrinos įvaldymo Raštų
ištraukos. Kiekvienam studijų kursui (Senojo Testamento, Naujojo Testamento,
Mormono Knygos, Doktrinos ir Sandorų ir Bažnyčios istorijos) skirta po 25
doktrinos įvaldymo ištraukas, iš viso 100 ištraukų. Tų ištraukų sąrašas yra
išspausdintas dokumento Pagrindiniai doktrinos įvaldymo principai pabaigoje. Jūsų,
kaip mokytojo, darbo svarbi dalis yra padėti mokiniams įsiminti ir rasti tas ištraukas
bei suprasti, kaip tose ištraukose yra mokoma Gelbėtojo doktrinos.

Kiekviena iš 100 doktrinos įvaldymo ištraukų yra skirta tik vienam doktrinos
teiginiui iš Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų paremti. Pavyzdžiui, Džozefo
Smito – Istorijos 1:15–20 ištrauka yra cituojama 4-oje doktrininėje temoje
„Sugrąžinimas“, kad paremtų tiesą, jog Dievas Tėvas ir Jo Sūnus Jėzus Kristus
pasirodė Džozefui Smitui, atsakydami į jo maldą, ir pašaukė jį būti
Sugrąžinimo pranašu. Tačiau ši doktrinos įvaldymo ištrauka taip pat gali būti
naudojama 1-oje doktrininėje temoje „Dievybė“, tiesai, kad dievybę sudaro trys
atskiri asmenys: Dievas, Amžinasis Tėvas; Jo Sūnus Jėzus Kristus ir Šventoji
Dvasia, paremti. Todėl ši doktrinos įvaldymo ištrauka šioje temoje yra pateikiama
kaip susijusi ištrauka.

Atkreipę dėmesį, kur yra cituojama kiekviena doktrinos įvaldymo ištrauka, galėsite
žinoti, kurioje temoje ta konkreti ištrauka bus nagrinėjama Doktrinos įvaldymo
medžiagoje mokytojui, tų metų mokymosi kurse. Ankstesniame pavyzdyje minėta
Džozefo Smito – Istorijos 1:15–20 bus nagrinėjama Doktrinos įvaldymo Doktrinos ir
Sandorų ir Bažnyčios istorijos medžiagoje mokytojui, temoje „Sugrąžinimas“.

Ne visos doktrininės temos bus vienodai pabrėžiamos kiekvienais metais. Nors
kasmet bus apžvelgiamos visos doktrininės temos, konkretūs doktrinos teiginiai,
kurie yra paremti doktrinos įvaldymo ištraukomis, susijusiomis su tų metų studijų
kursu, bus akcentuojami tik studijuojant tų metų doktrinos įvaldymo temas.

Doktrinos įvaldymo medžiaga mokytojui
Doktrinos įvaldymo mokymo programą sudaro 10 temų, kurias reikės išnagrinėti tų
metų studijų kurse. Dažniausiai mokomosios medžiagos, skirtos kiekvienai temai,
reikės mokyti daugiau nei vieno užsiėmimo metu.

NURODYMAI MOKYTOJAMS

VI



Pirmoji tema yra sutelkta į pagalbą mokiniams mokytis ir taikyti su dvasinių žinių
įgijimu susijusių principų. Jos turi būti mokoma per pirmas dvi mokslo metų
savaites. Tai padės mokiniams įgyti doktrinos įvaldymo viziją. Be to, šioje temoje
bus mokoma principų, sudarančių pagrindą, kuriuo bus remiamasi ir prie kurio bus
grįžtama per visus mokslo metus mokant kitų devynių temų.

Visos kitos temos remiasi viena iš devynių anksčiau išvardintų doktrininių temų. Jos
sudarytos taip, kad padėtų mokiniams geriau suprasti Gelbėtojo doktriną ir būti
geriau pasiruošusiems taikyti ją savo gyvenime. Kiekvieną iš tų temų sudaro trys
pagrindinės dalys: „Doktrinos supratimas“, „Praktinės užduotys“ ir „Doktrinos
įvaldymo apžvalga“.

Doktrinos supratimas. Šią kiekvienos temos dalį sudaro grupė mokymosi
užduočių arba dalių, kurių galima mokyti per vieną ar kelis užsiėmimus. Šios
užduotys padės mokiniams geriau suprasti kiekvieną doktrininę temą ir su jomis
susijusius konkrečius doktrininius teiginius.

„Doktrinos supratimo“ dalys dažniausiai prasideda nuo Pagrindinių doktrinos
įvaldymo principų doktrininės temos. Be to, dalys yra sutelktos į konkrečius
doktrininius teiginius, paremtus konkrečios tų metų studijų kurso Raštų knygos
doktrinos įvaldymo ištraukomis. Pavyzdžiui, Doktrinos įvaldymo Mormono Knygos
medžiagos mokytojui temoje „Dievybė“ mokytojams nurodoma padėti mokiniams
įvaldyti 2 Nefio 26:33; 3 Nefio 11:10–11; 3 Nefio 12:48 ir 3 Nefio 18:15, 20–21. Kitais
metais seminarijoje studijuodami Naująjį Testamentą bei Doktriną ir Sandoras ir
Bažnyčios istoriją mokiniai skirs dėmesį papildomoms doktrinos įvaldymo
ištraukoms, kurios paremia kitus doktrininius teiginius, susijusius su Pagrindinių
doktrinos įvaldymo principų tema „Dievybė“.

„Doktrinos supratimo“ dalyse mokiniai yra skatinami rasti, pasižymėti ir studijuoti
doktrinos įvaldymo ištraukas, kad galėtų jas naudoti mokydami ir aiškindami
doktrinos teiginius, kurie paremti tomis ištraukomis. Prireikus galite sugalvoti
papildomų mokymosi užduočių, kad padėtumėte mokiniams įvaldyti doktrininius
teiginius ir juos remiančias doktrinos įvaldymo ištraukas.

Praktinės užduotys. Daugelyje temų yra bent viena praktinė užduotis mokiniams.
Tas užduotis dažniausiai sudaro konkrečių atvejų nagrinėjimas, situacijų vaidinimas
arba pavyzdžiai bei klausimai, kad mokiniai galėtų dalyvauti arba aptarti vienas su
kitu, mažomis grupelėmis arba visi kartu. Tos užduotys yra labai svarbios padedant
mokiniams suprasti, kodėl doktrininiai teiginiai, kurių jie mokosi, yra svarbūs
konkrečiose situacijose. Užduotys taip pat pabrėžia, kaip doktrina, kurios mokėsi
mokiniai, gali palaiminti juos ir padėti jiems gyventi pagal Evangeliją, ir mokyti
Evangelijos bei aiškinti savo įsitikinimus kitiems nebauginančiu,
neįžeidžiančiu būdu.

Doktrinos įvaldymo apžvalga. Kiekvienoje temoje yra skyrius su pasiūlymais,
padėsiančiais jums pravesti mokiniams doktrininių teiginių ir susijusių doktrinos
įvaldymo ištraukų, kurių jie mokėsi tais mokslo metais, apžvalgą. „Doktrinos
įvaldymo apžvalgos“ užduočių tikslas yra padėti mokiniams pasiekti tokius
doktrinos įvaldymo tikslus: žinoti, kaip doktrinos teiginių yra mokoma doktrinos
įvaldymo Raštų ištraukose, gebėti atsiminti ir rasti tas ištraukas; kiekvieną teiginį
paaiškinti remiantis susijusiomis doktrinos įvaldymo ištraukomis ir pritaikyti tai, ką
sužino kasdien darydami savo pasirinkimus ir reaguodami į doktrinos, socialinius ir
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istorinius klausimus bei problemas (žr. Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų skyrių
„Doktrinos įvaldymo įvadas“).

Nors „Doktrinos įvaldymo apžvalgos“ veiklose nenurodoma, kiek joms skirta laiko,
kiekvienai apžvalgai skirtas laikas nurodomas šių nurodymų pabaigoje esančiame
dėstymo grafike. Pavyzdžiui, 150 minučių skirta temai apie dvasinių žinių įgijimą.
Kadangi tos temos užduotys trunka maždaug 80 minučių, turite papildomas 70
minučių šio principo apžvalgai, doktrinos teiginiams ir doktrinos įvaldymo
ištraukoms, susijusioms su dvasinių žinių įgijimu. Šiame pavyzdyje apžvalgai skirtas
laikas gali būti panaudotas per dvi, tris savaites.

Dažnai apžvelgdami doktrininius teiginius ir juos remiančias doktrinos įvaldymo
ištraukas padėsite mokiniams siekti jų įvaldymo. Tačiau būkite atidūs ir neleiskite,
kad „Doktrinos įvaldymo apžvalgos“ veiklos užgožtų nuoseklų Raštų mokymą arba
siekiamus doktrinos įvaldymo tikslus.

Doktrinos įvaldymo taikymas
Doktrinos įvaldymas yra taikomas skirtingai, priklausomai nuo seminarijos
programos, į kurią užsirašė mokiniai, tipo: kasdienės seminarijos programos
(ankstyvo ryto ir suderinto laiko programos), seminarijos studijų internetu ar
seminarijos studijų namuose.

Doktrinos įvaldymas kasdienės seminarijos programoje
Doktrinos įvaldymas nepakeičia nuoseklaus Raštų mokymo seminarijoje. Tikimasi,
kad doktrinos įvaldymui jūs per visus mokslo metus kas savaitę skirsite maždaug 30
minučių užsiėmimų laiko. Nuosekliai mokant apie Mormono Knygą ir taikant
doktrinos įvaldymą reikės laiku pradėti pamokas ir veiksmingai naudoti
pamokos laiką.

Savaičių, skirtų kiekvienai iš 10 doktrinos įvaldymo temų, skaičius priklausys nuo
doktrininių teiginių ir doktrinos įvaldymo ištraukų ta tema skaičiaus. Kai kurias
temas tinkamai išnagrinėsite per vieną savaitę, o kitos pareikalaus daugiau savaičių
(žr. „Mormono Knygos doktrinos įvaldymo dėstymo grafiką“, esantį šio
skyriaus gale).

„Doktrinos supratimo“ dalis kiekvienoje doktrinos įvaldymo temoje yra suskirstyta
į mokymosi užduotis (dalis), kurių kiekvieną dažniausiai galima atlikti per 5–10
minučių. Tai leidžia laisvai rinktis, kaip naudoti doktrinos įvaldymui skirtą laiką.
Pavyzdžiui, vieną dieną galite planuoti užsiėmimo metu atlikti vieną arba dvi
mokymosi užduotis, o kitą dieną jums gali prireikti viso užsiėmimo, kad tinkamai
išnagrinėtumėte Raštų dalį, ir neliks laiko doktrinos įvaldymui. Kai kurioms
mokymosi užduotims reikės daugiau laiko, todėl galite pravesti jas lankstaus
mokymo dienomis (žr. „Dėstymo grafiką kasdienių studijų mokytojams“ ir
„Pasiūlymus dėl lanksčių dienų“ mokytojo vadovėlio priede).

Jei doktrinos įvaldymo mokote tą pačią dieną kaip ir nuoseklaus Raštų studijavimo
dalies, įsitikinkite, kad mokydami apie doktrinos įvaldymą neužtruksite ilgiau ir
nepritrūks laiko mokyti nuoseklaus Raštų studijavimo. (Pavyzdžiui, 5 minutes
trunkanti „Doktrinos supratimo“ dalis paprastai neturėtų trukti 20 minučių, kad
nesutrumpėtų laikas, skirtas nuosekliai mokyti apie Mormono Knygą.) Be to, gali
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būti pravartu mokiniams paaiškinti, kad doktrinos įvaldymui skirtas konkretus
laikas (pvz., 5 ar 10 minučių pamokos pradžioje), o po to, per likusį laiką, jie
studijuos tam tikrą Raštų dalį (kaip antai 2 Nefio 4).

Nors gali būti, kad kartais jūs ar jūsų mokiniai pamatysite sąsajas tarp
studijuojamos doktrinos įvaldymo medžiagos ir konkrečios Raštų dalies, venkite
Raštų daliai nederamai primesti doktrinos principus ir teiginius, paimtus iš
Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų. Tai gali sutrukdyti mokiniams suprasti
įkvėpto Raštų dalies autoriaus tikslą.

Doktrinos įvaldymo Raštų ištraukas pabrėžkite ne tik tada, kai atlikinėsite doktrinos
įvaldymo užduotis pagal temas, bet ir tada, kai susidursite su jomis nuosekliai
studijuodami Raštus su mokiniais. Tai padės jiems geriau suprasti kiekvienos
ištraukos kontekstą ir turinį, o taip pat ir pabrėžti kiekvienoje ištraukoje mokomų
tiesų svarbą.

Kasdienėje seminarijoje doktrinos įvaldymas remiasi Raštų įvaldymo programa ir ją
pakeičia. Mormono Knygos seminarijos mokytojo vadovėlyje yra pateikiami pasiūlymai
ir mokymosi užduotys, padėsiančios jums su mokiniais, nuosekliai studijuojant
Raštus, tinkamai pabrėžti tas doktrinos įvaldymo ištraukas, kurios anksčiau buvo
nurodytos kaip Raštų įvaldymo ištraukos. Tos doktrinos įvaldymo ištraukos, kurios
yra naujos, mokytojo vadovėlyje nebus nurodomos kaip naujos. Svarbu, kad
veiksmingai ir tinkamai pabrėžtumėte tas ištraukas nuoseklaus Raštų
studijavimo metu.

Kai kurios Raštų ištraukos Mormono Knygos seminarijos mokytojo vadovėlyje yra
nurodytos kaip Raštų įvaldymo ištraukos, tačiau jos nėra doktrinos įvaldymo
ištraukos. Tų ištraukų nereikia pabrėžti, kaip reikalauja vadovėlyje esantys Raštų
įvaldymo nurodymai, bet jos turi būti nagrinėjamos nuosekliai studijuojant Raštus.

Įvaldant doktriną skirta nedaug laiko tam, kad susitelktumėte į doktrinos
studijavimą, doktrinos įvaldymo ištraukas, praktines užduotis ir apžvalgą, todėl
tikėtina, kad pamokoje neliks laiko mokymuisi atmintinai. Tačiau, atsižvelgiant į tai,
kad Raštų ištraukų įsiminimas gali palaiminti mokinius, galite paprašyti mokinių
doktrinos įvaldymo ištraukas įsiminti po pamokos.

Mormono Knygos doktrinos įvaldymo dėstymo grafikas
Savaičių, skirtų kiekvienai iš 10 Mormono Knygos temų, skaičius priklausys nuo
pagrindinių doktrinos teiginių ir Raštų ištraukų, skirtų tai doktrininei temai,
skaičiaus. Apie 30 minučių per savaitę turi būti skiriama doktrinos įvaldymui
naudojant tokias mokymosi užduotis:

• Doktrinos dalių supratimas

• Praktinės užduotys

• Doktrinos įvaldymo apžvalgos užduotys

Pavyzdžiui, pagal pridėtą dėstymo grafiką, keturios savaitės skiriamos su Dievybės
tema susijusioms doktrinos įvaldymo užduotims. Per pirmąją savaitę jūs galite
išnagrinėti pirmas tris „Doktrinos supratimo“ dalis. Antrąją – galite pravesti 4–6
dalis. Trečiąją – 7–8 dalis. Ketvirtą savaitę galite atlikti praktines užduotis ir
„Doktrinos įvaldymo apžvalgą“.

NURODYMAI MOKYTOJAMS
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Mormono Knygos seminarijos mokytojo vadovėlio mokymo medžiagos ateinančiai
savaitei apžvalga kartu su vadovėlyje Doktrinos įvaldymo Mormono Knygos medžiaga
mokytojui esančiomis doktrinos įvaldymo mokymosi užduotimis padės jums
planuoti ir skirti laiką doktrinai įvaldyti. Jums gali tekti parinkti pamokos dalis,
kurias galima apibendrinti, ir taip skirti laiko doktrinos įvaldymo mokymosi ir
praktinėms užduotims.

Toks dėstymo grafikas yra sudarytas tam, kad doktrinines temas būtų galima
išnagrinėti ta tvarka, kokia jos pasitaiko Pagrindiniuose doktrinos įvaldymo
principuose. Tačiau jei „Dvasinių žinių įgijimo“ tema mokoma pirmoji, kitos
doktrininės temos gali būti mokomos bet kokia eilės tvarka. Apsvarstykite tokius
du metodus:

• Išnagrinėkite doktrinines temas ta eilės tvarka, kokia jos pasitaiko Pagrindiniuose
doktrinos įvaldymo principuose (pradėdami nuo „Dievybės“ ir baigdami
„Įsakymais“).

• Kiek įmanoma, suderinkite mokinių studijuojamas doktrinines temas su jų
sekmadieninių susirinkimų metu studijuojamomis temomis (žr. Come, Follow
Me: Learning Resources for Youth internete adresu LDS.org).

Dėstymo grafikas

Savaitė Doktrinos tema (kiek maždaug minučių skirti)

1

2

3

4

5

Dvasinių žinių įgijimas (150 minučių)

6

7

8

9

Dievybė (120 minučių)

10

11

12

Išgelbėjimo planas (90 minučių)

13

14

15

16

17

Jėzaus Kristaus Apmokėjimas (180 minučių)
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Dėstymo grafikas

Savaitė Doktrinos tema (kiek maždaug minučių skirti)

18

19 Sugrąžinimas (30 minučių)

20 Pranašai ir apreiškimas (30 minučių)

21 Kunigystė ir kunigystės raktai (30 minučių)

22

23

24

Apeigos ir sandoros (90 minučių)

25

26

Santuoka ir šeima (60 minučių)

27

28

29

30

31

32

Įsakymai (180 minučių)

Doktrinos įvaldymas studijuojant seminarijoje internetu
Doktrinos įvaldymo temos bus įtrauktos į seminarijos studijas internetu. Jeigu
mokote seminarijos studijų internetu klasę, būtų pravartu apžvelgti ankstesnį
„Doktrinos įvaldymo kasdieninėje seminarijos programoje“ skyrių, kad geriau
suprastumėte svarbius principus ir metodus, kuriuos galima pritaikyti studijuojant
seminarijoje internetu.

Doktrinos įvaldymas seminarijos studijose namuose
Šiuo metu namuose studijuojančių mokinių ir jų mokytojų naudojama medžiaga
nebuvo atnaujinta, kad apimtų doktrinos įvaldymo turinį. Todėl mokytojai ir
mokiniai turėtų toliau naudoti turimą studijų namuose medžiagą ir atlikti Raštų
įvaldymo užduotis. Kol studijų namuose medžiaga nebus atnaujinta, mokytojai yra
raginami parūpinti mokiniams Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų
egzempliorius ir paskatinti juos savarankiškai studijuoti juos ir doktrinos įvaldymo
ištraukas.

NURODYMAI MOKYTOJAMS
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Dvasinių žinių įgijimas
Pastaba. 1 ir 2 dalies galima mokyti dviejuose 40 minučių trukmės užsiėmimuose
arba jas galima sujungti ir mokyti viename 80 minučių trukmės užsiėmime. Jei
pamokoms skirta mažiau nei 180 dienų, pirmosios dalies galite mokyti vietoj
pirmos pamokos „Mokinio vaidmuo“ iš Mormono Knygos seminarijos mokytojo
vadovėlio.

1 dalis (40 minučių)
Mūsų suvokimo ir liudijimo apie dvasines tiesas stiprinimas
Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti toliau pateiktą sesers Šerės L. Dju,
buvusios antrosios visuotinės Paramos bendrijos prezidentės patarėjos, pasakojimą:

„Man paskambino nuostabi mergina […], ji buvo sukrėsta. Kūkčiodama ji rėžė:
„Nesu tikra, ar vis dar tikiu, kad Bažnyčia tikra, – aš bijau. Kas bus, jei mano
šeima negalės išlikti drauge amžinai?“ (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the
Wrestle?” [Brigham Young University–Idaho devotional, May 17, 2016], byui.edu/
devotionals.)

Paprašykite mokinių apsvarstyti, ar jiems patiems arba jų pažįstamiems kada nors
kilo panašių nuogąstavimų ar jausmų kaip tai merginai, apie kurią pasakojo
sesuo Dju.

• Jei ši mergina ateitų pas jus patarimo, ką norėdami jai padėti pasakytumėte arba
padarytumėte?

Paprašykite mokinio toliau garsiai skaityti sesers Dju pasakojimą:

„Paklausiau: „Ar nori liudijimo?“ – „Taip“, – patvirtino ji.

„Ar esi pasiryžusi jo siekti?“ Pakartojo: „Taip“ (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?”
byui.edu/devotionals).

• Kaip manote, kodėl buvo pravartu šios merginos paklausti, ar ji nori liudijimo
apie Evangeliją ir ar ji pasiryžusi jo siekti?

Paaiškinkite, kad studijuodami seminarijoje mokiniai turės daug galimybių
sustiprinti savo supratimą ir liudijimą apie Evangeliją, mokytis rasti atsakymus į
savo ir kitų klausimus dėl Bažnyčios – jos mokymų ir istorijos. Viena jų –
„Doktrinos įvaldymo“ programa. Ji apima dvasinių žinių įgijimo principų mokymąsi
bei taikymą ir nuodugnesnio pagrindinių Jėzaus Kristaus Evangelijos doktrinų
supratimo plėtojimą.

Dievas yra visos tiesos šaltinis
Išdalinkite mokiniams Pagrindinius doktrinos įvaldymo principus ir paprašykite jų
atsiversti „Dvasinių žinių įgijimo“ skyrių. Kurį nors mokinį pakvieskite garsiai
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perskaityti pirmąją pastraipą. Likusiųjų paprašykite sekti skaitomą tekstą ir surasti,
ko jame mokoma apie visos tiesos šaltinį.

• Kas yra visos tiesos šaltinis? (Pasiūlykite mokiniams pasižymėti tokią doktriną:
Dievas žino viską ir yra visos tiesos šaltinis.)

• Kuria doktrinos įvaldymo ištrauka paremta ši doktrina? (Galite paraginti
mokinius Raštuose Mozijo 4:9 pasižymėti išskirtiniu būdu, kad galėtų ją lengvai
surasti.)

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti Mozijo 4:9. Likusiųjų paprašykite
sekti skaitomą tekstą ir surasti, kaip ši eilutė padeda mums suprasti, kodėl
ieškodami tiesos turėtume atsigręžti į Dievą.

• Kokie žodžiai ar frazės šioje eilutėje padeda mums suprasti, kodėl ieškodami
tiesos turėtume atsigręžti į Dievą?

• Kokie išgyvenimai padėjo jums sužinoti, kad Dievas viską žino ir yra visos tiesos
šaltinis? (Galite mokiniams priminti, kad nepasakotų to, kas pernelyg šventa
arba asmeniška.)

Kaip įgyjamos dvasinės žinios
Lentoje užrašykite šią antraštę: Dievo duotas modelis, padedantis mums įgyti
dvasinių žinių.

• Kaip paaiškintumėte, kas yra modelis? (Padėkite mokiniams suprasti, kad, pagal
vieną žodžio „modelis“ apibrėžimą, modelis yra pavyzdys, padedantis suprasti,
kaip kažką teisingai daryti – ypač tai, kas bus kartojama. Galite parodyti modelį
arba šabloną, pagal kurį kas nors gaminama.)

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti Pagrindinių doktrinos įvaldymo
principų „Dvasinių žinių įgijimo“ skyriaus antrą pastraipą. Likusiųjų paprašykite
sekti skaitomą tekstą ir išsiaiškinti, kokius keturis dalykus turime daryti, kad
sektume Dievo duotu modeliu, padėsiančiu mums įgyti dvasinių žinių.

• Remdamiesi tuo, ką perskaitėme šioje pastraipoje, kokius keturis dalykus turime
daryti, kad sektume Dievo duotu modeliu, padėsiančiu mums įgyti
dvasinių žinių?

Mokinių atsakymus surašykite lentoje po antrašte štai taip:

1. Turėti nuoširdų troškimą žinoti tiesą.

2. Būti pasiryžę gyventi pagal Dievo apreikštą tiesą.

3. Per maldą siekti tiesos.

4. Tiesos ieškoti nuoširdžiai mokantis Dievo žodžio.

Paklauskite klasės:

• Kodėl, jūsų manymu, mums yra svarbu taikyti Dievo modelį siekiant įgyti
dvasinių žinių kasdien, o ne vien tik kilus klausimams ar nuogąstavimams?

DVASINIŲ Ž INIŲ ĮGI J IMAS
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(Svarbu kasdien taikyti šį modelį, nes tai leidžia Viešpaties Dvasiai visuomet
būti su mumis ir gali padėti mums atpažinti Šventosios Dvasios įtaką.
Reguliariai taikydami šį modelį mes parodome Viešpačiui savo troškimą visada
ieškoti dvasinių žinių, o ne tik tada, kai turime rūpimų klausimų ar
nuogąstavimų.)

Paprašykite mokinių vėl atsiversti Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų „Dvasinių
žinių įgijimo“ skyriaus antrąją pastraipą.

• Kuri doktrinos įvaldymo ištrauka iš Mormono Knygos aiškina apie Dievo
modelį, kuriuo įgyjamos dvasinės žinios? (Mokiniams atsakinėjant, lentoje
užrašykite tokias nuorodas: Moronio 10:4–5; 2 Nefio 32:8–9; 2 Nefio 32:3; tokia
tvarka šios ištraukos parašytos antroje pastraipoje.)

Suskirstykite mokinius į tris grupes. Kiekvienai grupei paskirkite išstudijuoti
Mormono Knygos doktrinos įvaldymo ištraukas pagal nuorodų sąrašą lentoje ir
surasti jose frazes, kuriomis mokoma Dievo modelio, padedančio įgyti dvasinių
žinių. Skirkite jiems pakankamai laiko, po to pakvieskite po dar vieną ar kelis
mokinius iš kiekvienos grupės papasakoti, ką jie išsiaiškino. Jiems tai padarius,
galite užduoti tokius klausimus:

• Ką, jūsų manymu, reiškia „paklaust[i] Dievą […] nuoširdžiai, su tikru ketinimu“
(Moronio 10:4)? (Padėkite mokiniams suprasti, jog ši frazė reiškia, kad išties
trokštame gauti atsakymą iš Dievo ir ketiname paklusti gautam atsakymui.)

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti tokį prezidento Raselo M. Nelsono
iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo teiginį:

„Tikras ketinimas“ reiškia, kad tikrai ketiname sekti dieviškais nurodymais“
(Raselas M. Nelsonas, „Prašykite, ieškokite, belskite“, 2009 m. spalio visuotinės
konferencijos medžiaga).

• Kodėl, jūsų manymu, svarbu nuoširdžiai ieškoti tiesos ir išties ketinti sekti
mums duotu Dievo nurodymu?

• Ką, jūsų manymu, reiškia „visada melstis“ (2 Nefio 32:9)?

• Koks, jūsų manymu, skirtumas tarp paprasto skaitymo ir „sotin[imosi] Kristaus
žodžiais“ (2 Nefio 32:3)?

• Kaip pasirinkimas visada melstis ir sotintis Kristaus žodžiu gali padėti mums
įgyti dvasinių žinių?

Pakvieskite mokinius papasakoti, kaip jiems sekasi taikyti Dievo modelį stengiantis
įgyti dvasinių žinių. Jiems pasakojant, paraginkite paminėti ir dėl to gautus
palaiminimus. Jūs taip pat galite pasidalinti savo patirtimi.

DVASINIŲ Ž INIŲ ĮGI J IMAS

3



Klausimų uždavimas ir atsakymų ieškojimas yra svarbiausia mūsų pastangų
mokytis tiesos dalis
Paklauskite mokinių, ar, jų manymu, gerai, kad žmonės užduoda sunkius klausimus
dėl Bažnyčios mokymų arba jos istorijos.

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti Pagrindinių doktrinos įvaldymo
principų „Dvasinių žinių įgijimo“ skyriaus trečią pastraipą. Likusiųjų paprašykite
sekti skaitomą tekstą ir išsiaiškinti, ko šioje pastraipoje mokoma apie klausimų
uždavimą ir atsakymų ieškojimą siekiant sužinoti tiesą.

• Koks klausimų uždavimo ir atsakymų ieškojimo vaidmuo stengiantis sužinoti
tiesą? (Mokiniams atsakius, lentoje užrašykite šį tiesos teiginį: Klausimų
uždavimas ir atsakymų ieškojimas yra gyvybiškai svarbi dalis stengiantis
sužinoti tiesą.)

• Kodėl, jūsų manymu, klausimų uždavimas ir atsakymų ieškojimas yra
gyvybiškai svarbi mūsų pastangų sužinoti tiesą dalis?

• Kodėl, remiantis tuo, ką sužinojome trečioje pastraipoje, mūsų nusiteikimas ir
ketinimas yra svarbūs užduodant klausimus? (Padėkite mokiniams atpažinti
tokią tiesą: Mūsų nusistatymas ir ketinimas užduodant klausimus ir
ieškant atsakymų stipriai paveiks mūsų gebėjimą mokytis per Šventąją
Dvasią. Galite pasiūlyti mokiniams šį principą pasižymėti savo Pagrindiniuose
doktrinos įvaldymo principuose.)

Priminkite mokiniams sesers Šerės L. Dju pasakojimą apie su ja susisiekusią
merginą, kuri nerimavo nežinodama, ar Bažnyčios mokymai yra tiesa. Paaiškinkite,
kad mergina nusprendė susitikti su savo vyskupu ir kitais – tarp jų seserimi Dju, –
galinčiais padėti jai rasti atsakymus į rūpimus klausimus.

Kiekvienam mokiniui išdalinkite dalijamąją medžiagą. Paaiškinkite, kad
šioje dalijamojoje medžiagoje yra sesers Dju pasakojimas apie tai, kas

nutiko, kai mergina ieškojo atsakymų į jai rūpimus klausimus. Pakvieskite kelis
mokinius pakaitomis garsiai perskaityti šį pasakojimą. Likusiųjų paprašykite sekti
skaitomą tekstą ir išsiaiškinti, kaip nusistatymas ir ketinimas užduodant klausimus
ir ieškant atsakymų paveiks mūsų gebėjimą mokytis per Šventąją Dvasią.

Po to, kai mokiniai perskaitys pirmas tris pastraipas, paklauskite:

• Kaip šios merginos, kaip tiesos ieškotojos, nusiteikimas ir ketinimas prisidėjo
prie jos gebėjimo rasti atsakymus į rūpimus klausimus?

Tada pakvieskite kelis mokinius pakaitomis garsiai perskaityti likusią sesers Dju
pasakojimo dalį.

DVASINIŲ Ž INIŲ ĮGI J IMAS

4



„[Merginai] tariau: „Atsinešk Raštus ir visus kilusius klausimus. Klausimai
yra geras dalykas. Pažiūrėkime, ko Viešpats mus išmokys.“

Ji patikėjo mano žodžiais ir uždavė vieną sudėtingą klausimą po kito.
Ieškodamos atsakymų mes tyrinėjome Raštus ir pranašų mokymus. Po
truputį ji ėmė suvokti, kad vien tai, jog jai kilo klausimų, nereiškė, kad ji
neturi liudijimo. Raštuose apstu pasakojimų apie pranašus, kuriems kilo

klausimų. Ji pradėjo atpažinti, kai jai liudijo Dvasia – taip pat ir liudijimą, kad pranašai,
regėtojai ir apreiškėjai išties yra pranašai.

Laikui bėgant jos liudijimas pradėjo augti. Maždaug prieš metus ji vėl paskambino.
„Norėjau, kad jūs viena iš pirmųjų sužinotumėte, kad savo rankose laikau šventyklos
rekomendaciją. Ar ateisite, kai gausiu savo endaumentą?“ Tada ji pridūrė: „Ar žinote, kokie
jūsų žodžiai man labiausiai padėjo? Jūs man pasakėte, kad klausimai yra geras dalykas, o
tai savo ruožtu leido man į save pažvelgti kaip į tiesos ieškotoją, o ne dvejotoją.“

Aš negalėjau sutvardyti džiaugsmo! Bet po dviejų dienų sulaukiau visai kitokio dar vienos
[merginos] skambučio. „Sese Dju, – tarė ji, – kol dar to kas nors kitas nepapasakojo, noriu,
kad žinotumėte, jog aš laukiuosi.“ Ji sakė, kad kelerius metus abejojo Evangelijos tiesa ir
galiausiai nusprendė, kad nebuvo prasmės gyventi pagal skaistybės įstatymą.

Pasakiau, kad ne man ją teisti ir kad myliu ją. Tada paklausiau, ar ji norėtų turėti liudijimą.
„Ne, nemanau“, – tarė ji.

Skirtumas buvo pribloškiantis. Tuo pačiu metu šios dvi merginos turėjo klausimų, kurie
grasino palaužti jų liudijimus. Viena iš jų šaukėsi pagalbos, o šeima, draugai ir vadovai sekė
prezidento Monsono patarimu ir atėjo jai į pagalbą. Kita mergina puoselėjo savo dvejones
ir save įtikino, kad jos amoralūs pasirinkimai buvo priimtini. […]

Vieną merginą klausimas pastūmėjo ieškoti tiesos, kitą – tuo klausimu pateisinti savo
amoralumą.

Mano brangūs draugai, klausimai yra geras dalykas. Klausimai yra geras dalykas, jei tai
įkvėpti klausimai, jeigu jie užduodami su tikėjimu, o atsakymų ieškoma patikimuose
šaltiniuose, kad Dvasia galėtų nukreipti į atsakymą ir jį patvirtintų. […]

Nė vienas negausime apreiškimo neįdėję jokių pastangų. Atsakymai iš Dievo neatsiranda
stebuklingai. Jei norime augti dvasiškai, Viešpats tikisi, kad užduosime klausimus ir
ieškosime atsakymų. Jis pažada: „Jei prašysi, gausi apreiškimą po apreiškimo, pažinimą po
pažinimo“ [DS 42:61]. Ar gali būti dar aiškiau? Viešpačiui patinka įkvėpti klausimai,
užduodami su tikėjimu, nes jie veda į pažinimą, apreiškimą ir stipresnį tikėjimą“ (Sheri L.
Dew, “Will You Engage in the Wrestle?” [Brigham Young University–Idaho devotional,
May 17, 2016], byui.edu/devotionals).

• Kaip dviejų merginų, apie kurias pasakojo sesuo Dju, patyrimai gali padėti
mums suprasti, kodėl užduodant klausimus svarbus mūsų nusiteikimas ir
ketinimas?

• Kaip tų dviejų merginų patyrimai padeda mums suprasti savo vaidmenį stropiai
ieškant atsakymų į rūpimus klausimus?

Galite paliudyti apie nuoširdžių klausimų ir uolaus atsakymų ieškojimo svarbą.
Galite papasakoti, kaip jūs sužinojote, kad Viešpats atsakys į mūsų nuoširdžius
klausimus.

DVASINIŲ Ž INIŲ ĮGI J IMAS
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Paraginkite mokinius pritaikyti tai, ką išmoko, ir užduoti nuoširdžius klausimus bei
stropiai ieškoti atsakymų taikant Dangiškojo Tėvo įtvirtintą modelį, padedantį įgyti
dvasinių žinių.

2 dalis (40 minučių)
Principai, galintys mums padėti atsakyti į klausimus
Paprašykite mokinių pagalvoti, kokių klausimų jie turi dėl gyvenimo arba dėl
Bažnyčios ir jos mokymų bei istorijos.

Vieno galimo mokinių ar kitų žmonių nuogąstavimo ir klausimo pavyzdį galite
pakabinti arba užrašyti lentoje:

Girdėjau, kad kiti gauna atsakymus į savo maldas, bet aš jų dar negavau.
Nejaučiu Dievo meilės, nors ir stengiuosi elgtis teisiai. Kodėl Dievas neatsako į
mano maldas?

Paaiškinkite mokiniams, kad ši pamokos dalis apie dvasinių žinių įgijimą turėtų
padėti jiems išmokti tris principus, galinčius padėti, kai iškyla klausimų arba juos
užduoda kiti: veikti tikėjimu, sąvokas ir klausimus nagrinėti iš amžinosios
perspektyvos ir siekti tolesnio pažinimo iš Dievo nurodytų šaltinių.

Veikimas tikėjimu
Pakvieskite kelis mokinius garsiai pakaitomis perskaityti 1-ą principą „Veikimas
tikėjimu“ iš Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų „Dvasinių žinių įgijimo“
skyriaus. Likusiųjų paprašykite sekti skaitomą tekstą ir surasti teiginius, kurie
paaiškina, ką galime daryti, kad iškilus klausimams ar nuogąstavimams veiktume
tikėjimu. Paraginkite mokinius pasižymėti tuos teiginius, kurie jiems yra ypač
prasmingi.

Paprašykite jų papasakoti, ką rado. Jiems pasakojant galite paprašyti paaiškinti, kaip
sekimas rastu patarimu gali padėti jiems iškilus klausimams ar nuogąstavimams.
Paminėkite tokį doktrinos teiginį: Toliau ieškodami atsakymų turime gyventi
tikėjimu – pasitikėdami, kad galiausiai gausime atsakymus, kurių ieškome.

• Kuria Mormono Knygos doktrinos įvaldymo ištrauka paremta ši doktrina?
(Pasiūlykite mokiniams Raštuose Etero 12:6 pasižymėti išskirtiniu būdu, kad
galėtų ją lengvai surasti.)

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti Etero 12:6. Likusiųjų paprašykite
sekti skaitomą tekstą ir surasti frazes ar žodžius, kurie gali padėti mums suprasti,
kodėl ieškant atsakymų į rūpimus klausimus svarbu gyventi tikėjimu.

• Kokie žodžiai ar frazės šioje eilutėje gali padėti mums suprasti, kodėl ieškant
atsakymų į mums rūpimus klausimus svarbu gyventi tikėjimu?

• Ką, jūsų manymu, reiškia „negausite tol, kol jūsų tikėjimas nebus išbandytas“
(Etero 12:6)?

DVASINIŲ Ž INIŲ ĮGI J IMAS

6



Paprašykite kurio nors mokinio garsiai perskaityti tokį prezidento Dyterio F.
Uchtdorfo iš Pirmosios Prezidentūros teiginį. Likusiųjų paprašykite įsiklausyti į tai,
ką galime daryti, kad gautume patvirtinimą arba liudijimą apie Evangelijos tiesą.

„Panaudodami savo tikėjimą, kasdien, kad ir kokios būtų aplinkybės, pritaikydami
Evangelijos principus, ragausite saldžių Evangelijos vaisių ir pagal vaisių žinosite
jos teisingumą“ (Dieter F. Uchtdorf, “The Reflection in the Water” [Church
Educational System fireside for young adults, Nov. 1, 2009], LDS.org).

• Ką, anot šio prezidento Uchtdorfo teiginio, galime daryti, kad gautume liudijimą
apie Evangelijos tiesą arba kad sustiprintume tą liudijimą?

• Kaip manote, kodėl Viešpats tikisi, kad panaudosime tikėjimą prieš gaudami
atsakymą arba liudijimą apie Evangelijos tiesą?

• Apie kokią tiesą gavote liudijimą dėl to, kad nusprendėte panaudoti tikėjimą
kasdien taikydami Evangelijos principus? Kaip gavote tą liudijimą? (Jūs taip pat
galite pasidalinti savo patirtimi.)

Paaiškinkite, kad būna žmonių, kuriems kyla klausimas, ar jie turi liudijimą, arba
tokių, kurie susimąsto, kodėl jų liudijimas nėra stipresnis, nors ir stengėsi naudoti
tikėjimą ir gyventi pagal Viešpaties įsakymus.

Atkreipkite mokinių dėmesį į paskutinius du 1-o principo „Veikimas tikėjimu“
doktrinos teiginius iš Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų „Dvasinių žinių
įgijimo“ skyriaus: Jei būsime ištikimi tai tiesai ir šviesai, kurią jau gavome,
gausime daugiau. Atsakymai į mūsų klausimus ir maldas dažnai ateina
„eilut[ė] po eilutės, priesak[as] po priesako“. Pasiūlykite mokiniams pasižymėti
šias tiesas.

• Kaip šios tiesos gali padėti suprasti, kodėl liudijimas nesustiprėjo greičiau?

• Kuria doktrinos įvaldymo ištrauka paremtos šios tiesos? (Paraginkite mokinius
2 Nefio 28:30 pasibraukti išskirtiniu būdu.)

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti 2 Nefio 28:30. Likusiųjų paprašykite
sekti skaitomą tekstą ir surasti tas frazes ir žodžius, kuriais paremtos tiesos,
parašytos Pagrindiniuose doktrinos įvaldymo principuose. Pakvieskite mokinius
pasidalinti savo atsakymais.

Paaiškinkite, kad vyresnysis D. Todas Kristofersonas iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo
papasakojo apie savo patirtį, susijusią su malda, kai jis su šeima patyrė kelerius
metus trukusius sunkumus. Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti
vyresniojo Kristofersono pasakojimą. Likusiųjų paprašykite įsiklausyti, kodėl
Viešpats gali nuspręsti iš karto neatsakyti į kai kuriuos klausimus ir maldas arba
neatsakyti taip, kaip to tikimės.
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„Meldžiau kažkokio stebuklingo įsikišimo, galėsiančio mus išgelbėti. Nors daug
kartų labai nuoširdžiai ir su dideliu troškimu meldžiausi, atsakymas vis dėlto buvo
neigiamas. Galiausiai išmokau melstis taip, kaip Gelbėtojas: „Tačiau tebūna ne
mano, bet tavo valia!“ (Luko 22:42.) Ieškojau Viešpaties pagalbos kiekviename
žingsnelyje, vedančiame į sprendimą.

[…] Ne kartą kritau priešais savo Dangiškąjį Tėvą su ašaromis maldaudamas Jo
pagalbos. Jis man padėjo. Kartais pajusdavau vien ramybę, patikinimą, kad viskas išsispręs. […]

Nors tuomet man buvo labai sunku, dabar esu dėkingas, kad problema nebuvo greitai išspręsta.
Kadangi ilgus metus buvau priverstas beveik kasdien prašyti Dievo pagalbos, išmokau išties
melstis ir gauti atsakymus į maldą bei praktinio tikėjimo Dievu. Gelbėtoją ir Dangiškąjį Tėvą
pažinau taip ir tiek, kaip nebūčiau pažinęs kitaip arba būčiau užtrukęs daug ilgiau. […] Išmokau
Viešpačiu pasikliauti visa savo širdimi. Išmokau vaikščioti su Juo diena iš dienos“ (D. Todd
Christofferson, “Recognizing God’s Hand in Our Daily Blessings” Ensign, Jan. 2012, 18–19).

• Kodėl, pagal tai, ką sužinojote šiame teiginyje, Dievas nusprendžia neatsakyti į
mūsų klausimus ir maldas iš karto arba kaip to tikimės? (Po to, kai mokiniai
atsakys, galite paminėti, kad Dievas gali atsakyti į mūsų maldas ir iš karto, labai
tiesiogiai ir galingai.)

Priminkite lentoje užrašytą nuogąstavimą ir klausimą.

• Kaip galėtumėte pasirinkti veikti tikėjimu, jei turėtumėte tokį nuogąstavimą ar
klausimą?

Sąvokų ir klausimų nagrinėjimas iš amžinosios perspektyvos
Paprašykite mokinių prisiminti, kada jie pastebėjo, kad jų religiniai įsitikinimai ar
požiūris į gyvenimą skyrėsi nuo jų draugų ar pažįstamų, nepriklausančių Pastarųjų
Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčiai.

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti toliau pateiktą vyresniojo Dalino H.
Oukso iš Dvylikos Apaštalų Kvorumo teiginį. Likusiųjų paprašykite įsiklausyti,
kodėl pastarųjų dienų šventieji dažnai į klausimus, susijusius su gyvenimu ar
kitomis religinėmis temomis, žvelgia kitaip nei kiti žmonės.

„Daugeliu svarbių temų mūsų prielaidos [arba įsitikinimai] […] skiriasi nuo
daugelio mūsų draugų ir pažįstamų. Jos taip pat skiriasi nuo daugelio dabar
žiniasklaidoje paplitusių prielaidų. […] Pavyzdžiui, kadangi pastarųjų dienų
šventieji žino mūsų Dangiškojo Tėvo planą savo vaikams, mes žinome, kad šis
gyvenimas nėra kažkoks vieno veiksmo spektaklis, įsiterpęs tarp nežinomos
praeities ir miglotos ateities. Šis gyvenimas yra tarsi antras trijų dalių spektaklio

veiksmas. Jo tikslas apibrėžiamas tuo, kas apreikšta apie mūsų dvasinę būtį pirmajame veiksme ir
mūsų amžinąją lemtį trečiajame veiksme. Žinodami šį planą ir kitas Dievo apreikštas tiesas,
remiamės kitokiomis prielaidomis nei nežinantys to, ką žinome mes. Todėl dėl daugelio svarbių
klausimų darome kitokias išvadas nei tie, kurie sprendžia tik remdamiesi savo nuomone apie
mirtingąjį gyvenimą“ (Dallin H. Oaks, “As He Thinketh in His Heart” [evening with a General
Authority, Feb. 8, 2013], lds.org/broadcasts).
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• Kodėl, anot vyresniojo Oukso, pastarųjų dienų šventieji dažnai į klausimus,
susijusius su gyvenimu ar kitomis religinėmis temomis, žvelgia kitaip nei kiti?
(Mokiniams atsakius, lentoje nubraižykite toliau pateiktą schemą.)

Uždenkite pirmąjį ir trečiąjį veiksmą ir paklauskite:

• Kokią svarbią temą suprastume kitaip, jei nežinotume apie mūsų ikimirtingąjį
gyvenimą arba gyvenimą po mirties? (Mokiniai gali išvardyti skirtingas temas,
pvz., žmogaus gyvybės vertė arba tai, kad per paskutinį teismą už savo
pasirinkimus sulauksime Dievo paskirtų pasekmių.)

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti toliau pateiktą vyresniojo Oukso
teiginį. Paaiškinkite, kad jis kalbėjo seminarijos ir religijos institutų mokytojams.
Likusiųjų paprašykite įsiklausyti, ką, anot jo, mokiniai turėtų daryti, išgirdę sunkų
klausimą ar sąvoką.

„Galbūt mūsų jaunimui derėtų susilaikyti nuo ginčų su savo bendraamžiais. […]
Daugeliu atvejų atsakant būtų geriau nurodyti į teiginių, su kuriais jie susiduria,
žemiškas premisas arba prielaidas, o tada nurodyti kitokius principus arba
prielaidas, kuriais vadovaudamiesi mąsto pastarųjų dienų šventieji“ (Dallin H.
Oaks, “As He Thinketh in His Heart,” lds.org/broadcasts).

• Ką, remiantis vyresniojo Oukso pasiūlymu, galime daryti, kai išgirstame sunkų
klausimą ar sąvoką? (Gali prireikti padėti mokiniams suprasti, kad premisa yra
mintis, kuria paremta išvada ir tvirtinimas yra žmogaus nusistatymo, požiūrio ar
nuomonės pareiškimas.)

Kad parodytumėte, kaip žmogaus įsitikinimai arba prielaidos gali daryti įtaką
atsakymams, aplink lentoje užrašytą nuogąstavimą ar klausimą nubrėžkite arba
pakabinkite rėmelius.
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Paaiškinkite, kad šie paprasti rėmeliai
simbolizuoja žmogaus, užduodančio šį
klausimą, įsitikinimus arba prielaidas,
jei tas žmogus neatsižvelgia į kontekstą
to, ką žinome apie Dangiškąjį Tėvą, Jo
išgelbėjimo planą ir Jėzaus Kristaus
mokymus. Paminėkite, kad
atsižvelgdami į žmogaus įsitikinimus ir
prielaidas turėtume tai daryti
geranoriškai ir pagarbiai, būti jautrūs
žmogaus jausmams ir Šventosios
Dvasios vedimui.

• Kokie įsitikinimai ar prielaidos galbūt nėra tikslūs ir gali pastūmėti žmogų taip
nuogąstauti ar klausti?

Mokinių atsakymus surašykite lentoje aplink rėmelius. Galimi atsakymai:

Dievas į visų maldas atsako vienodai.

Dievas myli kai kuriuos savo vaikus, o manęs tikrai nemyli.

Jei Dievas neatsako į mano maldas taip, kaip to iš Jo tikiuosi, tai reiškia, kad Jis
manęs nemyli.

Jei stengiuosi daryti tai, kas teisu, tai Dievas turi bemat atsakyti į visas
mano maldas.

• Kodėl, jūsų manymu, užduodant klausimus dėl Dievo, mūsų žemiškojo
gyvenimo arba Bažnyčios, jos mokymų ir istorijos, svarbu susimąstyti apie savo
ar kitų įsitikinimus ar prielaidas? (Padėkite mokiniams suvokti, kad tai gali
padėti mums geriau suprasti esminius nuogąstavimus arba kokia ribota
perspektyva pagrįstas klausimas.)

• Kaip lentoje užrašyti įsitikinimai arba prielaidos gali parodyti, kad juos turintis
asmuo turi ribotą perspektyvą?

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti 2-ą principą „Sąvokų ir klausimų
nagrinėjimas iš amžinosios perspektyvos“ Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų
„Dvasinių žinių įgijimo“ skyriuje. Mokinių paprašykite sekti skaitomą tekstą ir
ieškoti, kaip galime sąvokas bei klausimus nagrinėti iš amžinosios perspektyvos.

Paprašykite mokinių papasakoti, ką rado. Paraginkite mokinius pasižymėti tokią
tiesą: Nagrinėti doktrinines sąvokas, klausimus ir socialines problemas iš
amžinosios perspektyvos reiškia matyti jas išgelbėjimo plano ir Gelbėtojo
mokymų kontekste. Lentoje atidenkite pirmąjį ir trečiąjį veiksmą.

Kad padėtumėte mokiniams geriau suprasti, kaip sąvokas ir klausimus
svarstyti išgelbėjimo plano ir Gelbėtojo mokymų kontekste, galite parodyti

filmuką „Examining Questions with an Eternal Perspective“ (liet. „Klausimų
svarstymas žvelgiant iš amžinosios perspektyvos“) (2:55), kurį rasite internete
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adresu LDS.org. Paprašykite mokinių atkreipti dėmesį į tai, jog mergina, vardu
Lorena, skyrė laiko, kad apmąstytų savo draugės įsitikinimus ar prielaidas,
galėjusias turėti įtakos klausimui dėl Dievo, ir kaip Lorena tą klausimą ištyrė
žvelgdama iš amžinosios perspektyvos.

Mokiniams peržiūrėjus filmuką, paklauskite:

• Kodėl, jūsų manymu, Lorenai buvo pravartu susimąstyti apie jos draugės
įsitikinimus ar prielaidas, galėjusias turėti įtakos klausimui dėl Dievo?

• Kas nutiko, kai Lorena savo draugės klausimą ištyrė žvelgdama iš amžinosios
perspektyvos?

Kad padėtumėte mokiniams pabandyti sąvokas ir klausimus tyrinėti žvelgiant iš
amžinosios perspektyvos, paminėkite lentoje įrėmintą nuogąstavimą ir klausimą,
tada paklauskite:

• Kas iš to, ką žinome apie Dangiškąjį Tėvą, Jo planą ir Gelbėtojo mokymus,
padėtų mums į šį klausimą pažvelgti kitaip ir rasti atsakymus, paremtus
amžinąja tiesa?

Mokiniams atsakinėjant nutrinkite teiginius, užrašytus aplink rėmelius ir vietoj jų
užrašykite mokinių atsakymus. Galimi atsakymai:

Dievas gali atsakyti į mūsų maldas skirtingai, remdamasis tuo, ką žino apie mūsų
asmenines reikmes, ir kas mums geriausia.

Dievas myli visus savo vaikus, taip pat ir mane.

Dievas tebemyli mane, net jei į mano maldas neatsako taip, kaip to iš Jo tikiuosi.

Net jei stengiuosi daryti tai, kas teisu, Dievas gali neatsakyti iškart į visas mano
maldas. Tai suteikia man galimybių augti dvasiškai.

Nuimkite arba nutrinkite paprastus rėmelius nuo nuogąstavimo ir klausimo lentoje
ir juos pakeiskite gražesniu rėmeliu.

Paaiškinkite, kad šie nauji rėmeliai
simbolizuoja tiesas, kurias žinome apie
Dangiškąjį Tėvą, Jo išgelbėjimo planą ir
Gelbėtojo mokymus.

• Kaip šio klausimo svarstymas
kontekste to, ką žinome apie
Dangiškąjį Tėvą, Jo planą ir
Gelbėtojo mokymus, leidžia mums į
klausimą pažvelgti kitaip?

Pakvieskite mokinius papasakoti, kaip
jie galėjo geriau suprasti kokį nors
mokymą, sąvoką arba klausimą, kai apsvarstė jį iš amžinosios perspektyvos. Jūs taip
pat galite pasidalinti savo patirtimi.
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Tolesnio pažinimo siekimas iš Dievo nurodytų šaltinių
Paprašykite mokinių pagalvoti, kokiuose šaltiniuose jie gali ieškoti atsakymų į
rūpimus klausimus dėl Bažnyčios arba kai reikia priimti svarbų sprendimą.

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti šį vyresniojo M. Raselo Balardo iš
Dvylikos Apaštalų Kvorumo teiginį:

„Jokūbas nesakė: „Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teieško „Google“!“ (M.
Raselas Balardas, „BŠS mokytojų galimybės ir atsakomybės XXI amžiuje“
[Vakaras su visuotiniu įgaliotiniu, 2016 m. vasario 26 d.], lds.org/broadcasts.)

• Ko, remiantis Jokūbo 1:5, mokė apaštalas Jokūbas? („Jei kuriam iš jūsų trūksta
išminties, teprašo Dievą.“)

• Kodėl, jūsų manymu, svarbu, kad iškilus klausimams ar nuogąstavimams
pirmiausia pagalbos būtų kreipiamasi į Dievą?

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti 3-io principo „Tolesnio pažinimo
siekimas iš Dievo nurodytų šaltinių“ pirmąją pastraipą iš Pagrindinių doktrinos
įvaldymo principų skyriaus „Dvasinių žinių įgijimas“. Mokinių paprašykite sekti
skaitomą tekstą ir ieškoti, ką Dievas davė mums, kad padėtų rasti ir suprasti tiesą.
Pasiūlykite mokiniams pasižymėti, ką randa.

• Ką Dievas davė mums, kad padėtų rasti ir suprasti tiesą? (Aptarinėdami galite
paraginti mokinius pasižymėti tokį teiginį: Paskirdamas procesą, kaip įgyti
dvasinių žinių, Viešpats nustatė šaltinius, per kuriuos Savo vaikams
apreiškia tiesą ir nurodymus.)

• Kokius palaiminimus galime gauti, jei tiesos ieškosime Viešpaties dieviškai
nurodytuose šaltiniuose?

Sugrįžkite prie lentoje rėmeliuose užrašytų nuogąstavimo ir klausimo.

• Kokius dieviškus šaltinius galite panaudoti kilus šiam nuogąstavimui ir
klausimui?

Kad padėtumėte mokiniams sužinoti apie papildomus šaltinius, padėsiančius jiems
rasti dieviškus šaltinius, galite papasakoti (ir, jei įmanoma, parodyti arba paprašyti
jų surasti savo elektroniniuose įrenginiuose) apie oficialų Bažnyčios tinklalapį
mormonnewsroom.org. Paaiškinkite, kad šiame tinklalapyje Bažnyčia patikslina
informaciją skirtingais visuomenę dominančiais klausimais, susijusiais su Bažnyčia,
ir ištaiso žiniasklaidoje paskelbtą neišsamią ar klaidingą informaciją. Taip pat galite
parodyti mokiniams, kokios Bažnyčios Evangelijos temos yra svetainėje lds.org/
topics. Straipsniuose Evangelijos temomis yra vertinga ir teisinga informacija
daugeliu keblių istorinių ar doktrininių klausimų.

Pakvieskite mokinius pateikti pavyzdžių, kaip jie buvo palaiminti dėl to, kad,
susidūrę su klausimu ar problema, atsakymo ieškojo dieviškuose šaltiniuose. Galite
pasiruošti pasidalinti pavyzdžiu iš savo gyvenimo.
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Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti 3-io principo „Tolesnio pažinimo
siekimas iš Dievo nurodytų šaltinių“ antrąją pastraipą iš Pagrindinių doktrinos
įvaldymo principų skyriaus „Dvasinių žinių įgijimas“. Likusiųjų paprašykite sekti
skaitomą tekstą ir išsiaiškinti, ko šioje pastraipoje mokoma apie kitus, ne Bažnyčios
skelbiamus, informacijos šaltinius.

• Kodėl svarbu saugotis nepatikimų informacijos šaltinių?

• Kaip galime atpažinti tiesą tokiuose informacijos šaltiniuose, kuriuose
informaciją pateikia ne Bažnyčia? (Padėkite mokiniams suprasti, kad Šventoji
Dvasia gali padėti mums atpažinti tiesą arba klaidingą informaciją visuose
šaltiniuose [žr. Moronio 10:5].)

Paaiškinkite, kad per mokslo metus jie ne tik nuosekliai studijuos Mormono
Knygos mokymus, bet taip pat studijuos devynias doktrinines temas iš Pagrindinių
doktrinos įvaldymo principų (kurios atitinka sekmadieninės jaunimo mokymo
programos temas). Jie taip pat studijuos Mormono Knygos doktrinos įvaldymo
ištraukas, susijusias su kiekviena tema. Studijuodami kiekvieną temą jie pritaikys
šioje pamokoje aptartus dvasinių žinių įgijimo principus ir apsvarstys realius
klausimus, problemas ir galimybes.

Paliudykite apie šių principų, susijusių su dvasinių žinių įgijimu, taikymo svarbą
susidūrus su sudėtingais klausimais arba sąvokomis. Patikinkite mokinius, kad
Viešpats nori mokyti juos per Savo Dvasią. Jei veiksime tikėjimu, sąvokas ir
klausimus nagrinėsime iš amžinosios perspektyvos ir tolesnio pažinimo sieksime
per Dievo nurodytus šaltinius, Dievas mums atsakys ir suteiks kryptį mūsų
gyvenime.

Doktrinos įvaldymo apžvalga
Norėdami padėti mokiniams apžvelgti Mormono Knygos doktrinos įvaldymo
ištraukas, minimas šios temos apie dvasinių žinių įgijimą 1-oje ir 2-oje dalyse, galite
panaudoti tokią užduotį.

Prieš pamoką lentoje surašykite tokias doktrinos įvaldymo ištraukų nuorodas:
2 Nefio 28:30; 2 Nefio 32:3; 2 Nefio 32:8–9; Mozijo 4:9; Etero 12:6; Moronio 10:4–5.

Suskirstykite mokinius poromis. Paprašykite jų peržvelgti doktriną, kurios moko
lentoje surašytos ištraukos, nurodydami vienam poros mokiniui naudotis Doktrinos
įvaldymo nuorodų rodykle ir, atsitiktine tvarka, garsiai perskaityti svarbiausias
kiekvienos tos doktrinos įvaldymo ištraukos frazes. Kai skaitoma svarbiausia frazė,
kitas poros mokinys turi pasakyti, kuri lentoje užrašyta ištrauka susijusi su ta
svarbiausia fraze. Po kelių minučių liepkite mokiniams apsikeisti užduotimis.

Tada, kad padėtumėte mokiniams geriau pažinti doktrinos įvaldymo ištraukas,
perskaitykite ištrauką, bet nesakykite jos nuorodos. Paprašykite mokinių pasistengti
surasti skaitytą ištrauką ir ją radus drauge su jumis pradėti ją garsiai skaityti ir spėti
tai padaryti prieš tai, kai jūs baigiate ją skaityti. Perskaitę ištrauką pakvieskite vieną
ar kelis mokinius savais žodžiais paaiškinti toje ištraukoje mokomą doktriną ar
principą. Pakartokite tai su kiekviena lentoje nurodyta doktrinos įvaldymo ištrauka.

DVASINIŲ Ž INIŲ ĮGI J IMAS
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Dievybė
Pastaba. Šios doktrinos įvaldymo veiklos gali būti atliekamos per vieną arba keletą
užsiėmimų.

Doktrinos supratimas (75 minutės)
1 dalis (10 minučių)
Lentoje užrašykite tokį teiginį ir paprašykite kurio nors mokinio jį garsiai
perskaityti: Dievas išties manęs nepažįsta ir Jam nerūpi, ką išgyvenu.

• Kaip toks klaidingas supratimas gali kliudyti panaudoti tikėjimą Dievu?

Paprašykite mokinių Pagrindiniuose doktrinos įvaldymo principuose atsiversti 1-ą
doktrininę temą „Dievybė“. Paraginkite mokinius poromis perskaityti šios temos
pastraipas ir išsiaiškinti tiesas, liudijančias apie Dievybės narių charakterį ir savybes.
Paprašykite jų poromis aptarti, kaip jų rastos tiesos galėtų padėti pataisyti ar
patikslinti lentoje užrašytą teiginį.

Skirkite pakankamai laiko, po to pakvieskite kelis mokinius kitiems pamokos
dalyviams paaiškinti, ką aptarė dviese. Paliudykite, kad geriau išsiaiškinus ir
supratus Dievybės doktriną, augs mūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Dangiškuoju
Tėvu, Jėzumi Kristumi ir Šventąja Dvasia.

2 dalis (10 minučių)
Užduokite mokiniams tokį klausimą:

• Kokius kitų skirtumus, galinčius paskatinti manyti, kad kiti yra menkaverčiai,
žmonės gali įžvelgti? (Mokiniai gali paminėti finansinės padėties, išvaizdos,
gebėjimų, kultūros, religijos, lyties ar etniškumo skirtumus.)

Paprašykite mokinių Pagrindiniuose doktrinos įvaldymo principuose atsiversti 1-ą
doktrininę temą „Dievybė“, peržvelgti skyrių „Dievas Tėvas“ ir atrasti tiesą, kuri
nusako, ką Dievas jaučia visiems savo vaikams. Paklauskite, ką jie rado, ir lentoje
užrašykite tokį doktrinos teiginį: Dievas tobulai myli visus Savo vaikus ir visi
yra panašūs į Jį. Paraginkite mokinius šį teiginį pasižymėti Pagrindiniuose doktrinos
įvaldymo principuose.

• Kuria doktrinos įvaldymo ištrauka paremta ši tiesa? (Paraginkite mokinius
Raštuose 2 Nefio 26:33 pasižymėti išskirtiniu būdu, kad galėtų ją lengvai
surasti.)

Kad padėtumėte mokiniams suprasti šios ištraukos kontekstą, paaiškinkite, kad
2 Nefio 26 skyriuje pranašas Nefis pranašauja apie paskutines dienas ir kviečia visus
žmones ateiti pas Jėzų Kristų.

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti 2 Nefio 26:33. Likusiųjų paprašykite
sekti skaitomą tekstą ir surasti tas frazes ir žodžius, kurie mokytų lentoje užrašyto
doktrinos teiginio. Paprašykite mokinių papasakoti, ką rado.

• Ką, jūsų manymu, reiškia, kad „Dievui visi yra vienodi“?
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• Kokie patyrimai padėjo jums žinoti, kad Dievas tobulai myli kiekvieną savo
vaiką ir kad Jo akyse visi yra vienodi? (Jūs irgi galite pasidalinti asmeniniu
patyrimu.)

• Kaip šios tiesos supratimas gali paveikti jūsų požiūrį į kitus žmones ir elgesį
su jais?

Kad padėtumėte mokiniams suprasti vieną iš būdų, kaip taikyti šią tiesą,
pakvieskite kurį nors iš jų garsiai perskaityti toliau pateiktą teiginį:

Bažnyčia nedviprasmiškai smerkia rasizmą, įskaitant visus paskirus jo atvejus, tiek Bažnyčios
viduje, tiek už jos ribų. 2006 metais tuometinis Bažnyčios prezidentas Gordonas B. Hinklis
pareiškė, kad „joks žmogus, šiurkščiai atsiliepiantis apie kitos rasės žmones, negali laikyti savęs
tikru Kristaus mokiniu, ar manyti esąs darnoje su Bažnyčios mokymais. Pripažinkime visi, kad
kiekvienas esame sūnus ar dukra mūsų Tėvo danguje, kuris myli visus savo vaikus“ (“Race and
the Church: All Are Alike unto God,” Feb. 29, 2012, mormonnewsroom.org).

3 dalis (10 minučių)
Parodykite paveikslą „Jėzus Kristus
apsireiškia nefitams“ (lds.org/
media-library) ir „Jėzus moko
vakariniame žemės pusrutulyje“
(Evangelijos paveikslų knyga [2009 m.],
89 pav., taip pat žr. lds.org/
media-library).

Paprašykite kurio nors mokinio trumpai
apibendrinti tuose paveiksluose
pavaizduotą pasakojimą.

Pasakykite mokiniams, kad 3 Nefio
11:10–11 užrašyti pirmieji Gelbėtojo
žodžiai nefitams, kai Jis jiems
apsireiškė, yra doktrinos įvaldymo
ištrauka. Galite jiems pasiūlyti tą
ištrauką pasižymėti išskirtiniu būdu.

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai
perskaityti 3 Nefio 11:10–11. Likusiųjų
paprašykite sekti skaitomą tekstą ir
surasti tiesas, kurių Gelbėtojas apie save
mokė nefitus.

• Kas, jūsų manymu, turima omeny,
kai sakoma: „Aš išgėriau iš tos
karčios taurės“ (3 Nefio11:11)?
(Kartumas kančios, kurią Jis patyrė per apmokančiąją auką.)

• Ko šios eilutės moko jus apie Dangiškojo Tėvo ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus
santykius?

DIEVYBĖ
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• Kokių tiesų apie Gelbėtoją galime išmokti iš šių eilučių? (Mokiniams atsakius,
lentoje užrašykite tokį Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų 1-oje doktrininėje
temoje „Dievybė“ esantį doktrinos teiginį: Jėzus Kristus visame kame vykdo
Tėvo valią. Jis gyveno be nuodėmės ir apmokėjo visos žmonijos
nuodėmes. Paraginkite mokinius šį teiginį pasižymėti Pagrindiniuose doktrinos
įvaldymo principuose ir prie 3 Nefio 11:10–11 Raštuose parašyti pirmąjį teiginį.)

Kad padėtumėte mokiniams geriau suprasti šias doktrinas, pusės jų paprašykite
tyliai perskaityti Luko 22:39–44, o kitos pusės – Mozės 4:1–2. Paprašykite jų surasti
pavyzdžių, kaip Jėzus Kristus visada atsidavė Tėvo valiai. Pakvieskite mokinius
pasidalinti savo atsakymais.

• Ko iš Gelbėtojo pavyzdžio galime pasimokyti apie tai, kaip stiprinti savo pačių
ryšį su Dangiškuoju Tėvu?

4 dalis (10 minučių)
Jei to dar nepadarėte, lentoje užrašykite tokį doktrinos teiginį:

Dievas myli kiekvieną savo vaiką tobulai ir visi yra panašūs į Jį.

Jėzus Kristus visada vykdė Tėvo valią. Jis gyveno be nuodėmės ir apmokėjo visos
žmonijos nuodėmes.

Paprašykite mokinių Mormono Knygoje rasti doktrinos įvaldymo ištraukas,
mokančias šių doktrinų. (Jei mokiniams sunku atsiminti tas ištraukas, paraginkite
juos peržvelgti Pagrindiniuose doktrinos įvaldymo principuose 1-os doktrininės temos
„Dievybė“ skyrius „Dievas Tėvas“ ir „Jėzus Kristus“.) Jiems suradus 2 Nefio 26:33 ir
3 Nefio 11:10–11, pakvieskite kelis mokinius garsiai perskaityti šias ištraukas.

Lentoje užrašykite tokį klausimą: Kaip Jėzaus Kristaus apmokančioji auka liudija apie
tobulą Dievo meilę kiekvienam Savo vaikui ir tai, kad Jam visi yra vienodi?

Paprašykite mokinių atsakymą užsirašyti sąsiuvinyje ar Raštų studijavimo žurnale.
Skirkite tam pakankamai laiko, po to kelių mokinių paprašykite savo atsakymus
pasakyti klasei.

5 dalis (5 minutės)
Paraginkite mokinius prisiminti, kokie žmonės jiems yra pavyzdžiai ir pagalvoti, kas
tuos asmenis daro gerais sektinais pavyzdžiais.

Paprašykite mokinių Pagrindiniuose doktrinos įvaldymo principuose peržvelgti 1-os
doktrininės temos skyriaus „Jėzus Kristus“ antrąją pastraipą. Lai jie suranda teiginį,
kuriame sakoma, kieno gyvenimas mums gali būti pavyzdys. Pakvieskite mokinius
pasidalinti savo atsakymais. Tada lentoje užrašykite tokį doktrinos teiginį: Jėzaus
Kristaus gyvenimas yra tobulas pavyzdys, kaip turėtume gyventi.

• Kokia ištrauka paremta ši doktrina? (3 Nefio 12:48.)

DIEVYBĖ
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Kad padėtumėte mokiniams suprasti 3 Nefio 12:48 kontekstą, paaiškinkite, kad
apsireiškęs nefitams Jėzus Kristus mokė juos, kaip ateiti pas Jį ir ko reikia norint
įžengti į dangaus karalystę.

Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti 3 Nefio 12:48. Likusiųjų paprašykite
sekti skaitomą tekstą ir išsiaiškinti, ką Gelbėtojas žmonėms įsakė.

• Ką Gelbėtojas žmonėms įsakė?

• Ką galime daryti, kad stengtumės paklusti šiam įsakymui būti tobuliems?
(Paminėkite, kad būti tokiems tobuliems kaip Dangiškasis Tėvas ir Jėzus Kristus
reiškia tapti tokiems kaip Jie. Stengdamiesi sekti Gelbėtoju galime tobulėti per Jį
ir Jo apmokančiąją auką. Mes nenustojame tobulėti ir ateinančiame gyvenime.)

Pasiūlykite mokiniams doktrinos įvaldymo 3 Nefio 12:48 ištrauką pasižymėti
išskirtiniu būdu ir prie jos Raštuose pasirašyti „Jėzaus Kristaus gyvenimas yra
tobulas pavyzdys, kaip turėtume gyventi“.

6 dalis (10 minučių)
Garsiai drauge perskaitykite 3 Nefio 12:48. Paprašykite kurio nors mokinio
likusiesiems priminti, kokia doktrina ši doktrinos įvaldymo ištrauka paremta.
(Jėzaus Kristaus gyvenimas yra tobulas pavyzdys, kaip visi turėtume gyventi.)

Kad padėtumėte mokiniams geriau suprasti šią doktriną, parodykite filmuką
„Christlike Attributes“ (liet. „Kristaus savybės“) (2:54), kurį rasite internete

adresu LDS.org. Paprašykite jų atkreipti dėmesį į tai, kokios Gelbėtojo savybės yra
siektinos mūsų gyvenime. Po filmuko paprašykite mokinių išvardyti tas savybes ir jų
pasiūlymus surašykite lentoje. (Jei filmukas nėra jums prieinamas, galite pasirinkti
tokią alternatyvą: paprašykite mokinių išvardyti keletą Gelbėtojo siektinų savybių ir
jas užrašykite lentoje. Tai gali būti tokios savybės kaip nuolankumas, paklusnumas,
gerumas. Galite trumpai aptarti Gelbėtojo gyvenimo pavyzdžius, iliustruojančius
keletą tų savybių.)

• Kada buvote palaiminti žmogaus, kuris sekė Gelbėtojo pavyzdžiu vienu iš
išvardytų būdų?

• Kada galėjote padėti kažkam kitam dėl to, kad stengėtės pritaikyti vieną iš šių
savybių?

Paprašykite kurio nors mokinio garsiai perskaityti pateiktą prezidento Hovardo V.
Hanterio (1907–1995) teiginį:

„Sekime Dievo Sūnumi visuose gyvenimo keliuose ir srityse. Tebūna jis mums
pavyzdžio davėju ir mūsų vedliu. Bet kokia proga turėtume savęs klausti: „Kaip
pasielgtų Jėzus?“, o po to sekdami atsakymu drąsiau elgtis. Privalome sekti
Kristumi pačia geriausia to žodžio prasme. Turime užsiimti jo darbais, kaip jis
užsiėmė savo Tėvo darbais. […] Kiek tik mūsų fizinės jėgos leidžia, turime kaip
įmanydami stengtis tapti panašūs į Kristų – į tokį vienintelį tobulą ir nenusidėjusį

pavyzdį, kokį tik šis pasaulis yra regėjęs“ (Bažnyčios prezidentų mokymai. Hovardas V. Hanteris
[2015 m.], p. 296).

DIEVYBĖ
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Paraginkite mokinius apmąstyti, kaip jie gali sekti Gelbėtojo pavyzdžiu savo
kasdieniniame gyvenime. Jiems mąstant lentoje užrašykite tokį nebaigtą teiginį: Aš
geriau seksiu Gelbėtojo pavyzdžiu …

Pasiūlykite mokiniams užsirašyti šį teiginį į savo sąsiuvinius ar į studijavimo
žurnalus. Paraginkite juos laikytis tikslų, kuriuos užsirašė, ir drąsiai sekti Gelbėtojo
pavyzdžiu.

7 dalis (10 minučių)
Pakvieskite kurį nors mokinį garsiai perskaityti 3 Nefio 18:15, 20–21. Likusiųjų
paprašykite sekti skaitomą tekstą ir išsiaiškinti, ką Gelbėtojas patarė nefitams.
Paminėkite, kad ši ištrauka yra viena iš doktrinos įvaldymo ištraukų. Paprašykite
mokinių šią ištrauką pasižymėti išskirtiniu būdu.

• Ką Gelbėtojas patarė nefitams?

Atkreipkite mokinių dėmesį į tai, kad 3 Nefio 18:20–21 Gelbėtojas pakartojo
nurodymą melstis „mano vardu“.

• Kodėl, jūsų manymu, Gelbėtojas mums įsako Dangiškajam Tėvui visada melstis
Jo vardu?

Kad padėtumėte mokiniams geriau suprasti, kodėl meldžiamės Jėzaus Kristaus
vardu, lentoje nupieškite šitai:

Lentoje, tarp pirmosios figūros, simbolizuojančios mus, ir piešinio,
simbolizuojančio Dangiškojo Tėvo akivaizdą, nupieškite vertikalią liniją.

• Kas mus atskiria nuo mūsų Dangiškojo Tėvo ir Jo galios bei palaiminimų?

Mokiniams atsakius, lentoje prie linijos užrašykite Nuopuolis ir Asmeninė nuodėmė.
Tada lentoje virš linijos pakabinkite Gelbėtojo paveikslą ir po juo parašykite
Tarpininkas.

• Ką reiškia žodis „tarpininkas“? (Tai asmuo, įsiterpiantis tarp asmenų ar grupių,
kad padėtų išspręsti nesutarimus ir juos suvienytų.)

• Kodėl Jėzus Kristus yra mūsų Tarpininkas pas Dangiškąjį Tėvą? (Per Savo
apmokančiąją auką Gelbėtojas visiems žmonėms paruošė būdą įveikti visas
neigiamas nuopuolio pasekmes, atgailauti už savo nuodėmes, susitaikyti su
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Dangiškuoju Tėvu ir gauti išgelbėjimo palaiminimus. Tai yra viena priežastis, dėl
ko Tėvui meldžiamės Jėzaus Kristaus vardu.)

Nupiešdami rodyklę nuo mus simbolizuojančios figūros į piešinuką,
simbolizuojantį Dangiškojo Tėvo akivaizdą, parodykite, kaip Gelbėtojas paruošė
mums būdą susitaikyti su Dangiškuoju Tėvu.

• Ką dar, be maldos, turime daryti Jėzaus Kristaus vardu? (Mokinių atsakymus
surašykite lentoje.)

Lentoje užrašykite tokį doktrinos teiginį: Kadangi Jėzus Kristus yra mūsų
Gelbėtojas ir Tarpininkas pas Tėvą, visos maldos, laiminimai ir kunigystės
apeigos turi būti atliekami Jo vardu. Paraginkite mokinius šį teiginį pasižymėti
Pagrindiniuose doktrinos įvaldymo principuose 1-os doktrininės temos „Dievybė“
skyriuje „Jėzus Kristus“ ir jį užsirašyti Raštuose prie 3 Nefio 18:15, 20–21.

8 dalis (10 minučių)
Lentoje užrašykite tokį doktrinos teiginį: Kadangi Jėzus Kristus yra mūsų Gelbėtojas ir
Tarpininkas pas Tėvą, visos maldos, laiminimai ir kunigystės apeigos turi būti atliekami
Jo vardu. Paprašykite mokinių surasti doktrinos įvaldymo ištrauką, kuria paremta ši
doktrina (3 Nefio 18:15, 20–21). Pirmo suradusio mokinio paprašykite pradėti ją
garsiai skaityti, o likusiesiems pasiūlykite prisijungti tik suradus tą ištrauką.

Paaiškinkite, kad maldose, palaiminimuose ir kunigystės apeigose minėdami Jėzaus
Kristaus vardą pasitelkiame Jo dievišką įgaliojimą ir galią (žr. Abraomo 1:18).

Suskirstykite mokinius grupelėmis po du ar tris. Lentoje užrašykite tokias Raštų
nuorodas ir kiekvienai grupelei paskirkite po vieną ar kelias ištraukas: Apaštalų
darbų 2:37–38; Apaštalų darbų 3:2–8; Doktrinos ir Sandorų 84:66–70; Mozės 1:21–22.

Paprašykite mokinių grupelėmis perskaityti jiems paskirtas Raštų ištraukas ir
išsiaiškinti, ką atneša Jėzaus Kristaus vardu ištartos maldos, palaiminimai ir
kunigystės apeigos. Skirkite pakankamai laiko, tada iš kiekvienos grupės
pakvieskite po mokinį, kad papasakotų, ką išsiaiškino.

Paraginkite mokinius apmąstyti, kaip jie buvo palaiminti per maldą, kunigystės
palaiminimus ir kunigystės apeigas, atliktas Jėzaus Kristaus vardu. Paprašykite kelių
mokinių savo patyrimus papasakoti visai klasei.

DIEVYBĖ
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Praktinė užduotis (15 minučių)
Paprašykite mokinių Pagrindiniuose doktrinos įvaldymo principuose atsiversti skyrių
„Dvasinių žinių įgijimas“. Apžvelkite šiuos tris principus: „Veikimas tikėjimu“,
„Sąvokų ir klausimų nagrinėjimas iš amžinosios perspektyvos“ ir „Tolesnio
pažinimo siekimas iš Dievo nurodytų šaltinių“.

Lentoje pakabinkite arba užrašykite toliau pateiktus klausimus:

Kaip mergaitės sesuo padėjo jai veikti tikėjimu?

Kaip mergaitės sesuo padėjo jai situaciją įvertinti žvelgiant iš amžinosios
perspektyvos?

Kaip mergaitės sesuo padėjo jai ieškoti supratimo Dievo nurodytuose šaltiniuose?

Mokinius suskirstykite poromis ir kiekvienai porai duokite šios temos
pabaigoje esančią dalijamąją medžiagą, kurioje yra dviejų seserų

susirašinėjimas SMS žinutėmis. Paprašykite jų perskaityti ir aptarti lentoje užrašytus
klausimus.

Mokiniams poromis aptarus atsakymus, keletą jų paprašykite paaiškinti savo
atsakymus visai klasei. Paliudykite, kad Dangiškasis Tėvas tobulai myli visus savo
vaikus ir Jam visi yra vienodi. Paskatinkite mokinius stengtis kitus matyti taip, kaip
juos mato Dangiškasis Tėvas.

Doktrinos įvaldymo apžvalga
Toliau pateikta užduotis gali padėti mokiniams apžvelgti doktrinos įvaldymo
ištraukas, kurias jie išmoko per seminarijos Mormono Knygos kurso studijas.

Lentoje užrašykite jau studijuotas Mormono Knygos doktrinos įvaldymo ištraukas.
Skirkite mokiniams penkias septynias minutes pasiruošti trumpai su likusiaisiais
pasidalinti įžvalgomis apie vieną iš doktrinos įvaldymo ištraukų. Paprašykite, kad
dalindamiesi įžvalgomis jie:

1. Perskaitytų pasirinktą doktrinos įvaldymo ištrauką.

2. Paaiškintų, kaip ištrauka moko arba paremia doktrinos teiginį Pagrindiniuose
doktrinos įvaldymo principuose.

3. Paaiškintų, ką jiems ta doktrina reiškia.

4. Papasakotų, kodėl, jų manymu, jaunimui svarbu suprasti tą doktriną.

5. Išsakytų savo įsitikinimus ar liudijimą apie šią doktriną.

Per ateinančią savaitę, jei bus laiko, pakvieskite kelis mokinius per dvasinę
valandėlę arba pamokos pradžioje ar pabaigoje su klase pasidalinti savo įžvalgomis
apie Raštus.
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