




Опанування доктрини. Книга
Мормона. Матеріал для вчителя

Видано
Церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів
Солт-Лейк-Сіті, Юта



Будемо вдячні за коментарі та виправлення. Надсилайте їх, будь ласка, на таку адресу:

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

Salt Lake City, UT 84150-0008
USA

Email: ces-manuals@ldschurch.org
Будь ласка, вкажіть ваше ПІБ, адресу, приход і кіл.

Пропонуючи ваші коментарі, не забудьте вказати назву цього посібника.

© 2017 by Intellectual Reserve, Inc.
All rights reserved.

Printed in the United States of America
Версія 1, 3/17

Текст англійською мовою затверджено: 1/2016
Затверджено на переклад: 1/2016

Назва оригіналу: Doctrinal Mastery Book of Mormon Teacher Material
Ukrainian
13232 192



Зміст
Рекомендації для вчителів  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . v
Набуття духовного знання  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Божество .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
План спасіння .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Спокута Ісуса Христа  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Відновлення  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Пророки і одкровення  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Священство і ключі священства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Обряди і завіти  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Шлюб і сім’я .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0
Заповіді .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0





Рекомендації для вчителів
У “Меті семінарій та інститутів релігії” сказано: “Ми навчаємо студентів
вченням та принципам євангелії, як вони містяться в Писаннях та словах
пророків” (Навчання і вивчення євангелії: Довідник для вчителів та провідників
семінарій та інститутів релігії [2012], с. x). У семінарії це досягається перш за
все завдяки послідовному вивченню Писань відповідно до порядку
розташування книг та віршів у томі Писань від початку до кінця. Старійшина
Девід А. Беднар, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів, наголосив, що “це
найперший і найфундаментальніший спосіб отримання живої води”
(“Джерело живої води” [Вогник Церковної системи освіти для дорослої молоді,
4 лютого 2007р.], 3, lds.org/media-library).

Ще один шлях, яким ми допомагаємо студентам зрозуміти доктрину Ісуса
Христа, повірити в неї та жити за нею,---через “Опанування доктрини”.
“Опанування доктрини” доповнюється послідовним вивченням Писань, що
надає студентам можливість тематично вивчати доктрини євангелії
Ісуса Христа.

Президент Бойд К. Пекер (1924--2015), з Кворуму Дванадцятьох Апостолів,
навчав, чим також корисний цей метод доктринального вивчення євангелії:
“Окремі доктрини євангелії не пояснено повністю в одному місці Писань, і
вони не представлені по порядку чи послідовно. Їх необхідно збирати по
частинах з різних місць. Іноді вони зустрічаються великими уривками, та
найчастіше їх маленькі складові розсіяні по розділах і віршах” (“The Great Plan
of Happiness”, в Teaching Seminary: Preservice Readings [Church Educational
System manual, 2004], 68–69).

Послідовне вивчення Писань та “Опанування доктрини”---це
взаємодоповнюючі методи вивчення, і обидва вони є важливими у досвіді
студентів у семінарії.

“Опанування доктрини” є продовженням і поліпшенням попередніх програм в
семінаріях та інститутах релігії, таких як опанування уривків з Писань та
вивчення основних учень. “Опанування доктрини” призначено допомогти
студентам досягнути таких результатів:

1. Засвоїти і застосовувати божественні принципи для набуття
духовного знання.

2. Опанувати доктрини євангелії Ісуса Христа та уривки з Писань, які цієї
доктрини навчають. Ми будемо особливо зосереджуватися на доктрині, що
стосується наступних девʼяти тем:

• Божество

• План спасіння

• Спокута Ісуса Христа

• Відновлення

• Пророки і одкровення
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• Священство і ключі священства

• Обряди і завіти

• Шлюб і сім’я

• Заповіді

Семінарії та інститути релігії видали навчальні матеріали, призначені
допомогти вчителям та студентам досягнути цих результатів. Серед таких
матеріалів є Опанування доктрини. Базовий документ і Опанування доктрини.
Матеріал для вчителя. (Примітка: “Опанування доктрини. Матеріал для
вчителя” буде в наявності для кожного з чотирьох курсів семінарії).

Опанування доктрини. Базовий документ
Посібник Опанування доктрини. Базовий документ призначений для студентів.
Він складається: (1) зі вступу, де пояснено, що таке програма Опанування
доктрини і як вона буде їм допомагати; (2) з настанов, за якими вони будуть
засвоювати принципи набуття духовного знання; та (3) з розділу, що містить
дев’ять доктринальних тем, вказаних вище. Кожна з доктринальних тем
містить формулювання доктрини, яка стосується життя студентів, і в яку їм
важливо вірити, яку їм важливо розуміти та застосовувати.

Деякі з доктрин та принципів у розділах “Набуття духовного знання” та
“Доктринальні теми” в посібнику Опанування доктрини. Базовий документ
підкріпляються доктринальними уривками з Писань для опанування. Для
кожного курсу вивчення Писань (Старий Завіт, Новий Завіт, Книга Мормона,
Учення і Завіти та Історія Церкви) є по 25 доктринальних уривків для
опанування; усього 100 уривків. Список цих уривків подається в кінці
посібника Опанування доктрини. Базовий документ. Допомагати студентам
запамʼятовувати, знаходити ці уривки та розуміти, як вони навчають про
Спасителеву доктрину,---це важлива складова вашої роботи як учителя.

Кожний зі 100 доктринальних уривків для опанування використовується для
безпосереднього підсилення тільки одного формулювання доктрини в
посібнику Опанування доктрини. Базовий документ. Наприклад, Джозеф
Сміт---Історія 1:15–20 цитується в доктринальній темі 4, “Відновлення”, аби
підсилити істину про те, що Бог Батько і Його Син, Ісус Христос, явилися
Джозефу Сміту у відповідь на молитву Джозефа, і Вони покликали
його бути Пророком Відновлення. Однак цей доктринальний уривок для
опанування міг би також бути використаним і для підсилення істини в
доктринальній темі 1, “Божество”, про те, що Божество складається з трьох
окремих осіб: Бога, Вічного Батька; Його Сина, Ісуса Христа; і Святого
Духа. Отже, цей доктринальний уривок для опанування вказаний як
відповідне посилання в тій темі.

Памʼятаючи, де цитується кожний доктринальний уривок для опанування, ви
можете знати, в якому навчальному занятті той конкретний уривок буде
наводитися в посібнику “Опанування доктрини. Матеріал для вчителя” для
вивчення курсу поточного року. У прикладі, що наводився вище, уривок
Джозеф Сміт---Історія 1:15–20 буде використовуватися в навчальному занятті
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“Відновлення” у посібнику Опанування доктрини. Учення і Завіти та Історія
Церкви. Матеріал для вчителя.

Не на кожній доктринальній темі буде ставитися однаковий наголос щороку. І
хоч кожна доктринальна тема буде вивчатися кожного року, тільки певні
формулювання доктрини, що підсилюються доктринальними уривками для
опанування і стосуються курсу вивчення даного року, будуть наголошуватися в
навчальних заняттях з “Опанування доктрини” для того року.

Опанування доктрини. Матеріал для вчителя
Навчальний план з “Опанування доктрини” складається з 10 навчальних
занять, які мають бути проведені протягом вивчення курсу поточного року. У
багатьох випадках навчальний матеріал для кожного навчального заняття
доведеться викладати не на одному, а на кількох уроках.

Перше навчальне заняття зосереджене на допомозі студентам у вивченні й
застосовуванні принципів, повʼязаних з набуттям духовного знання. Цього слід
навчати протягом перших двох тижнів навчального року. Це допоможе
студентам зрозуміти, що таке опанування доктрини. Крім того, принципи, які
будуть вивчатися на цьому навчальному занятті, створюють основу, на яку
студенти будуть спиратися і до якої будуть повертатися під час проведення
наступних девʼяти навчальних занять, що відбуватимуться протягом
решти року.

Кожне з наступних навчальних занять ґрунтується на одній з девʼяти
доктринальних тем, перелічених вище. Вони призначені допомогти студентам
глибше зрозуміти доктрину Спасителя і з більшою готовністю застосовувати її
у своєму житті. Кожне з цих навчальних занять складається з трьох основних
частин: “Розуміння доктрини”, “Практичні вправи” і “Перевірка опанування
доктринальних уривків”.

Розуміння доктрини. Ця частина кожного навчального заняття містить в
собі кілька навчальних вправ, або сегментів, які проводяться на одному або
кількох уроках. Ці вправи допомагатимуть студентам набувати глибшого
розуміння кожної доктринальної теми та певних формулювань доктрини,
повʼязаних з цією темою.

Сегменти “Розуміння доктрини”, як правило, починаються з вивчення
доктринальної теми в посібнику Опанування доктрини. Базовий документ. Крім
того, ці сегменти зосереджено на конкретних формулюваннях доктрини, що
підсилюються доктринальними уривками з конкретної книги Писань, яку
вивчають в поточному році. Наприклад, у навчальній вправі для теми
“Божество” в Опанування доктрини. Книга Мормона. Матеріал для вчителя,
вчителям дається настанова допомагати студентам опановувати 2 Нефій 26:33;
3 Нефій 11:10–11; 3 Нефій 12:48 і 3 Нефій 18:15, 20–21. Коли в інші роки
студенти вивчатимуть в семінарії Новий Завіт і Учення і Завіти та Історію
Церкви, то вони будуть зосереджуватися на додаткових доктринальних
уривках для опанування, які підсилюють інші формулювання доктрини,
повʼязані з темою “Божество” в посібнику Опанування доктрини. Базовий
документ.
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У сегментах “Розуміння доктрини” студентів заохочують знаходити,
позначати та вивчати доктринальні уривки для опанування, аби вони могли
використовувати їх, щоб навчати та пояснювати формулювання доктрини, які
підсилюються цими уривками. За бажанням, якщо потрібно, ви можете
провести додаткові навчальні вправи, щоб допомогти студентам запамʼятати
формулювання доктрини та доктринальні уривки для опанування, які
підсилюють їх.

Практичні вправи. У більшості навчальних занять є щонайменше одна
практична вправа для студентів. Звичайно ці вправи складаються з розгляду
якоїсь ситуації, рольових ігор, сценаріїв або запитань; студенти можуть брати в
них участь або вести обговорення разом в невеличких групах або всім класом.
Ці вправи є необхідними, щоб допомогти студентам зрозуміти, як
доктринальні формулювання, які вони вивчають, підходять до сучасних
обставин. У цих вправах також наголошується на тому, як доктрина, яку
студенти вивчили, може благословити їх і допомогти їм жити за євангелією й
навчати їй, а також без тиску та без образ пояснювати свої вірування
іншим людям.

Перевірка опанування доктринальних уривків. У кожному навчальному
занятті є розділ з ідеями, що допоможуть вам перевірити, наскільки добре
студенти опанували формулювання доктрин та відповідні доктринальні
уривки, які вони вивчили протягом навчального року. Мета завдань з
“Перевірки опанування доктринальних уривків” полягає в тому, щоб
допомогти студентам досягти наступних результатів в опануванні доктрини:
знати, як сформульовані доктрини викладені в доктринальних уривках з
Писань для опанування, запам’ятати ці уривки і вміти знаходити їх; бути
здатними чітко пояснити кожне формулювання доктрини з використанням
відповідних доктринальних уривків, призначених для опанування; і
застосовувати вивчене у своєму щоденному виборі та у відповіді на
доктринальні, соціальні та історичні запитання і спірні питання (див. Вступ до
“Опанування доктрини” в “Опанування доктрини. Базовий документ”).

Хоч у завданнях з “Перевірки опанування доктринальних уривків” не вказано
приблизний час їх виконання, однак кількість часу, що виділяється для завдань
на перевірку, вказано у Графіку навчання наприкінці цих інструкцій.
Наприклад, на тему набуття духовного знання виділяється 150 хв. Оскільки на
навчальні заняття на цю тему потрібно виділити приблизно 80 хвилин, ви
можете витратити 70 додаткових хвилин для перевірки знання принципів,
формулювань доктрини та доктринальних уривків для опанування, пов’язаних
із набуттям духовного знання. У цьому прикладі час, виділений на перевірку,
можна рівномірно використати протягом двох чи трьох тижнів.

Часто проведена перевірка знання формулювань доктрини та доктринальних
уривків для опанування, які підсилюють їх, буде допомагати студентам
опановувати їх. Однак слідкуйте, щоб виконання завдань з “Перевірки
опанування доктринальних уривків” не заважали послідовному вивченню
Писань або досягненню мети “Опанування доктрини”.
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Впровадження “Опанування доктрини”
“Опанування доктрини” впроваджується по-різному, залежно від типу
семінарської програми, на яку зареєстровані студенти: семінарія щоденного
навчання (програми ранкової семінарії і семінарії факультативного навчання),
семінарія он-лайн або семінарія домашнього навчання.

“Опанування доктрини” в семінарії щоденного навчання
“Опанування доктрини” не заміняє послідовного вивчення Писань в семінарії.
Очікується, що для “Опанування доктрини” ви будете виділяти на уроках
приблизно по 30 хвилин часу на тиждень протягом навчального року. Для
впровадження “Опанування доктрини” у послідовне вивчення Книги
Мормона від вас вимагатиметься починати уроки вчасно і більш ефективно
використовувати час у класі.

Кількість тижнів, виділених для кожного з 10 навчальних занять з “Опанування
доктрини”, буде різною в залежності від кількості формулювань доктрини та
доктринальних уривків для опанування, на яких необхідно зробити наголос та
які необхідно вивчити для певної доктринальної теми. Деякі теми будуть
належним чином вивчені за один тиждень, тоді як інші вимагатимуть для
цього додаткових тижнів (див. далі “Графік навчання за посібником “Книга
Мормона. Опанування доктрини”).

Частина “Розуміння доктрини”, яка є в кожному навчальному занятті
матеріалу “Опанування доктрини”, розділена на навчальні вправи (сегменти),
на виконання кожної з яких може загалом піти 5--10 хвилин. Це дозволяє бути
гнучкими, використовуючи час уроку для “Опанування доктрини”.
Наприклад, в один день ви можете спланувати проведення на уроці однієї-двох
навчальних вправ, а в інший день вам, можливо, буде потрібно витратити весь
урок, щоб належно викласти блок уривків з Писань, і для “Опанування
доктрини” часу вже не залишиться. Деякі навчальні вправи вимагають більше
часу, тому ви можете провести їх в день з гнучким графіком навчання (див.
“Довідник для визначення темпу навчання для вчителів щоденної семінарії” і
“Поради для вільних днів” у додатку до вашого посібника для вчителів).

Якщо ви навчаєте за матеріалом “Опанування доктрини” у той же день, коли
викладаєте блок Писань у послідовному вивченні, будьте уважними, щоб час,
присвячений “Опануванню доктрини”, не забирав час, необхідний для
послідовного вивчення Писань. (Наприклад, 5-хвилинні сегменти “Розуміння
вчення” не повинні, як правило, тривати 20 хвилин, залишаючи мало часу на
послідовне навчання Книги Мормона). Крім цього, може бути корисним
пояснити студентам, що вони працюватимуть над “Опануванням доктрини”
певний час (наприклад, 5--10 хв. на початку уроку), а потім вивчатимуть
певний блок Писань (наприклад, 2 Нефій 4) решту часу уроку.

Хоча може траплятися, що ви або ваші студенти побачите зв’язок між
матеріалом з “Опанування доктрини”, який ви вивчаєте, і певним блоком
Писань, усе ж уникайте недоречного пов’язування принципів і формулювань
доктрини з “Опанування доктрини. Базовий документ” з блоком Писань. Таке
пов’язування може завадити правильному розумінню студентами намірів
натхненного автора блоку Писань.
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Крім вивчення доктринальних уривків для опанування за темами в рамках
“Опанування доктрини”, ви маєте приділяти особливу увагу тим самим
уривкам, коли будете зустрічати їх у вашому послідовному вивченні Писань
разом зі студентами. Це допоможе студентам краще зрозуміти контекст і зміст
кожного уривка, а також збільшить для них важливість істин, викладених у
кожному уривку.

У семінарії щоденного навчання “Опанування доктрини” ґрунтується на
програмі опанування уривків з Писань та замінює її. Для тих доктринальних
уривків для опанування, які формально визначені як уривки з Писань для
опанування, у посібнику Книга Мормона. Посібник для вчителя семінарії
вміщено поради та навчальні вправи, які допомагатимуть вам належним
чином наголошувати на певному уривку під час послідовного вивчення
Писань зі студентами. Там, де доктринальні уривки для опанування є новими,
вони не будуть вказані у посібнику для вчителя як такі; буде важливо, щоб ви
ефективно і належним чином наголосили на таких уривках під час
послідовного вивчення Писань.

Деякі уривки з Писань позначені в посібнику “Книга Мормона. Посібник для
вчителя семінарії” як уривки з Писань для опанування, але вони не є
доктринальними уривками для опанування. Їм більше не потрібно приділяти
стільки уваги, як про це сказано в настановах посібника стосовно уривків з
Писань для опанування; вони мають бути просто включені у послідовне
вивчення Писань.

Оскільки вам знадобиться обмежений час уроку для “Опанування доктрини”,
щоб зосередитися на доктрині та доктринальних уривках для опанування, а
також для виконання практичних вправ і завдань з перевірки, у вас, вірогідно,
не вистачить часу у класі на вправи для запам’ятовування. Та оскільки
запам’ятовування уривків з Писань може благословити студентів, ви можете
попросити їх вивчати напам’ять уривки для опанування доктрини поза класом.

Графік навчання за посібником “Книга Мормона. Опанування доктрини”
Кількість тижнів, виділених для кожного з 10 навчальних занять для Книги
Мормона, буде різною в залежності від кількості ключових формулювань
доктрини та уривків з Писань, які мають вивчатися для певної доктринальної
теми. Приблизно по 30 хвилин на тиждень необхідно виділяти на “Опанування
доктрини”, проводячи такі навчальні вправи:

• Сегменти “Розуміння доктрини”

• Практичні вправи

• Вправи на “Перевірку опанування доктринальних уривків”

Наприклад, як показано у доданому графіку навчання, чотири тижні
виділяються на проведення вправ для “Опанування доктрини”, що стосуються
теми “Божество”. Протягом першого тижня ви можете виконати три перші
сегменти для “Розуміння доктрини”. Для другого тижня ви можете вибрати
пройти сегменти з 4 по 6. Протягом третього тижня---7--8 сегменти. І на
четвертий тиждень ви можете виконати практичне завдання і вправу з
“Перевірки опанування доктринальних уривків”.
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Ознайомлення з навчальним планом в посібнику Книга Мормона. Посібник для
вчителя семінарії на наступний тиждень разом з навчальними вправами для
“Опанування доктрини”, вміщеними в цей посібник “Опанування доктрини.
Книга Мормона. Матеріал для вчителя”, допоможуть вам запланувати й
виділити час для “Опанування доктрини”. Можливо, вам потрібно буде
визначити, які частини уроку можна узагальнити, щоб залишився час для
навчальних та практичних вправ з “Опанування доктрини”.

Наведений далі графік навчання ґрунтується на тому підході, що необхідно
охопити доктринальні теми в тій послідовності, в якій вони зустрічаються в
посібнику Опанування доктрини. Базовий документ. Однак, якщо навчальне
заняття для “Набуття духовного знання” проводиться першим, то інші
доктринальні теми можуть вивчатися у будь-якому порядку. Розгляньте такі
два підходи:

• Охопити доктринальні теми у тій послідовності, в якій вони зустрічаються
в посібнику Опанування доктрини. Базовий документ (починаючи з теми
“Божество” і закінчуючи темою “Заповіді”).

• Якомога більшою мірою узгоджувати вивчення студентами доктринальних
тем з тими, які вони вивчатимуть на своїх недільних зборах (див. За Мною
йдіть: Навчальні матеріали для молоді на LDS.org).

Графік навчання

Тиждень Доктринальна тема (з приблизною кількістю хвилин, які
необхідно їй присвятити)

1

2

3

4

5

Набуття духовного знання (150 хвилин)

6

7

8

9

Божество (120 хвилин)

10

11

12

План спасіння (90 хвилин)

15

14

15

Спокута Ісуса Христа (180 хвилин)
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Графік навчання

Тиждень Доктринальна тема (з приблизною кількістю хвилин, які
необхідно їй присвятити)

18

17

18

19 Відновлення (30 хвилин)

20 Пророки і одкровення (30 хвилин)

21 Священство і ключі священства (30 хвилин)

22

23

24

Обряди і завіти (90 хвилин)

25

26

Шлюб і сім’я (60 хвилин)

27

28

29

30

31

32

Заповіді (180 хвилин)

“Опанування доктрини” в семінарії он-лайн
Навчальні вправи для “Опанування доктрини” будуть вставлені в уроки
семінарії он-лайн. Якщо ви навчаєте клас семінарії он-лайн, то вам буде
корисно ознайомитися з попереднім підрозділом “Опанування доктрини” в
семінарії щоденного навчання”. Це допоможе вам зрозуміти важливі
принципи та дії, які можна адаптувати і застосувати в умовах семінарії
он-лайн.

“Опанування доктрини” в семінарії домашнього навчання
На даний час матеріали для вчителів та студентів семінарії домашнього
навчання ще не оновлені і не містять матеріалів для “Опанування доктрини”.
Отже, вчителі і студенти повинні продовжувати й надалі використовувати
існуючі матеріали для семінарії домашнього навчання та вказані вправи для
опанування уривків з Писань. Поки матеріали для семінарії домашнього
навчання не будуть оновлені, вчителі мають роздати студентам примірники
посібника Опанування доктрини. Базовий документ і заохочувати їх самостійно
опрацьовувати його та вивчати доктринальні уривки з Писань для опанування.
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Набуття духовного знання
Примітка: Частини 1 і 2 цього навчального заняття можна викладати на двох
уроках тривалістю по 40 хвилин або їх можна обʼєднати й викласти протягом
одного уроку тривалістю 80 хвилин. Якщо у вас менше 180 днів для навчання,
ви можете викласти частину 1 цього навчального заняття замість уроку 1,
“Роль учня”, що у посібнику Книга Мормона. Посібник для вчителя семінарії.

Частина 1 (40 хвилин)
Розширення нашого розуміння духовної істини та зміцнення свідчення
про неї
Попросіть когось із студентів прочитати вголос наступну розповідь сестри
Шері Л. Дью, яка служила другим радником у генеральному президентстві
Товариства допомоги:

“Чудова молода жінка … зателефонувала мені, і вона була дуже
розстроєна. Крізь ридання вона випалила: “Я вже не впевнена більше, чи
вірю, що Церква істинна, і мені страшно. А що як моя сім’я не буде навіки
разом?” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?” [Brigham Young
University–Idaho devotional, May 17, 2016], byui.edu/devotionals).

Попросіть студентів подумати, чи були у них або в когось із їхніх знайомих
переживання і страхи, подібні до тих, які були у тієї молодої жінки, про яку
говорила сестра Дью.

• Якби ця дівчина прийшла по допомогу до вас, що б ви сказали, аби їй
допомогти?

Попросіть когось зі студентів продовжити читати вголос розповідь
сестри Дью:

“Я запитала: “Ти хочеш мати свідчення?” “Так”,—сказала вона.

“Чи готова ти докладати для цього зусилля?” І знову: “Так” (Sheri L. Dew, “Will You Engage
in the Wrestle?” byui.edu/devotionals).

• Чому, на вашу думку, було добре запитати цю молоду дівчину, чи хотіла
вона мати свідчення і чи була вона готова докладати заради цього зусилля?

Поясніть, що під час навчання в семінарії у студентів буде багато можливостей
трудитися, щоб збільшити своє розуміння євангелії та свідчення про неї і
навчатися знаходити відповіді на свої запитання і можливі запитання інших
людей стосовно Церкви, включно із запитаннями стосовно учень Церкви та її
історії. Одна з таких можливостей---це виконання програми “Опанування
доктрини”. “Опанування доктрини” допомагатиме у прагненні вивчати і
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застосовувати принципи набуття духовного знання та розвивати глибше
розуміння ключових доктрин євангелії Ісуса Христа.

Бог---джерело всієї істини
Роздайте студентам примірники посібника Опанування доктрини. Базовий
документ і попросіть їх відкрити його на розділі “Набуття духовного знання”.
Попросіть когось зі студентів прочитати вголос перший абзац. Нехай клас
слідкує за текстом, шукаючи, чого цей уривок навчає про джерело всієї істини.

• Хто є джерелом всієї істини? (Запропонуйте студентам, за бажанням,
відмітити у себе таку доктрину: Бог знає все і є джерелом всієї істини).

• Який доктринальний уривок для опанування підтверджує це вчення? (Ви
можете запропонувати студентам, за бажанням, якось особливо відмітити у
своїх Писаннях вірш Мосія 4:9, щоб вони могли легко його знайти).

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос Moсія 4:9. Попросіть клас
слідкувати за текстом, щоб дізнатися, як цей вірш допомагає нам зрозуміти,
чому нам треба покладатися на Бога у пошуку істини.

• Які слова чи фрази у цьому вірші допомагають нам зрозуміти, чому ми
маємо сподіватися на Бога у пошуку істини?

• Який досвід допоміг вам дізнатися, що Бог знає все і є джерелом всієї
істини? (Ви, можливо, захочете нагадати студентам, що не слід ділитися
занадто священним або особистим досвідом).

Як набути духовне знання
Напишіть на дошці наступний заголовок: Зразок, встановлений Богом для
набуття нами духовного знання.

• Як би ви пояснили, що таке зразок? (Допоможіть студентам зрозуміти, що
одне із визначень зразка---модель, яка допомагає нам зрозуміти
правильний спосіб щось робити, особливо якщо це буде повторюватися.
Наприклад, ви можете показати якийсь зразок, який можна використати
для виготовлення чогось).

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос другий абзац в розділі
“Набуття духовного знання” в посібнику Опанування доктрини. Базовий
документ. Попросіть клас слідкувати за текстом і пошукати чотири пункти,
яких ми повинні дотримуватися, щоб діяти за зразком, який дав нам Бог, аби
допомогти нам здобути духовне знання.

• На основі того, що ми прочитали в цьому абзаці, яких чотирьох пунктів
нам слід дотримуватися, щоб діяти за зразком, який дав нам Бог, аби
допомогти нам здобути духовне знання?

Напишіть під заголовком на дошці такі відповіді студентів:

1. Мати щире бажання пізнати істину.

НАБУТТЯ ДУХОВНОГО ЗНАННЯ

2



2. Бути готовими жити за істинами, відкритими Богом.

3. Прагнути пізнати істину в молитві.

4. Прагнути дізнатись істину через серйозне вивчення слова Бога.

Запитайте клас:

• Чому, на вашу думку, для нас важливо застосовувати зразок Бога для
набуття духовного знання щодня, а не лише тоді, коли у нас нагально
виникають запитання чи занепокоєння? (Важливо робити це щодня,
оскільки такі дії запрошують Духа Господа, щоб Він завжди був з нами, і це
може допомогти нам розпізнати вплив Святого Духа. Постійно
дотримуючись цього зразка, ми показуємо Господу наше бажання
набувати духовне знання у всі часи---не лише коли у нас нагально
виникають запитання чи занепокоєння).

Попросіть студентів знову прочитати другий абзац в розділі “Набуття
духовного знання” в посібнику Опанування доктрини. Базовий документ.

• Які з доктринальних уривків для опанування з Книги Мормона
підтверджують зразок, наданий Господом для набуття духовного знання?
(Поки студенти відповідатимуть, напишіть на дошці наступні посилання:
Moроній 10:4–5; 2 Нефій 32:8–9; 2 Нефій 32:3; у цьому порядку дані уривки з
Писань у другому абзаці).

Розділіть студентів на три групи. Призначте кожній групі вивчити один із
записаних на дошці доктринальних уривків для опанування і пошукати фрази з
Писань, які навчають про Божий зразок для набуття духовного знання.
Виділіть на це достатньо часу, а потім запросіть одного чи кількох студентів з
кожної групи розказати про знайдене. Під час обговорення можете поставити,
наприклад, такі запитання:

• Що, на вашу думку, означає “запита[ти] у Бога … з щирим серцем, із
справжнім наміром” (Мороній 10:4)? (Допоможіть студентам зрозуміти
значення цієї фрази: ми дійсно намагаємося отримати відповідь від Бога і
маємо бажання діяти на основі отриманої нами відповіді).

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос наведене далі висловлювання
президента Рассела М. Нельсона, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

“Справжній намір” означає, що людина справді має намір дотримуватися
настанов, даних їй з небес” (Рассел M. Нельсон, “Просіть, шукайте,
стукайте”, Ensign або Ліягона, лист. 2009, с. 81).

• Як ви думаєте, чому важливо прагнути знайти істину зі щирим серцем і
мати справжній намір виконувати дані нам Богом настанови?
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• Що, на вашу думку, означає “молитися завжди” (2 Нефій 32:9)?

• У чому, на вашу думку, полягає різниця між просто читанням і
“бенкету[ванням] словами Христа” (2 Нефій 32:3)?

• Як вибір молитися завжди і бенкетувати словами Христа може допомогти
нам набувати духовного знання?

Попросіть студентів поділитися своїм досвідом застосування Божого зразка для
набуття духовного знання. Коли вони це робитимуть, також попросіть їх
пояснити, які благословення вони отримали в результаті цього. Ви також
можете поділитися власним досвідом.

Ставити запитання й шукати відповіді---це необхідна складова нашого
старання пізнати істину
Попросіть студентів подумати, чи добре, на їхню думку, для людей ставити
запитання про вчення Церкви або аспекти історії Церкви, які важко зрозуміти.

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос третій абзац в розділі “Набуття
духовного знання” в посібнику Опанування доктрини. Базовий документ.
Попросіть студентів слідкувати за текстом і знайти, що в цьому абзаці сказано
про роль запитань і прагнення знайти відповіді у наших стараннях
пізнати істину.

• Якою є роль запитань і пошуку відповідей у нашому прагненні пізнати
істину? (Після того як студенти дадуть свої відповіді, напишіть на дошці
наступне формулювання істини: Ставити запитання й шукати
відповіді на них—це необхідна складова нашого старання пізнати
істину).

• Чому, на вашу думку, ставити запитання й шукати відповіді на них---це
необхідна складова наших старань пізнати істину?

• Згідно з тим, що ми дізналися з цього абзацу, чому наше ставлення і намір
важливі, коли ми ставимо запитання? (Допоможіть студентам знайти
наступну істину: Ставлення й намір, з якими ми ставимо запитання
та шукаємо відповіді на них, будуть великою мірою впливати на
нашу здатність навчатися через Святого Духа. Ви можете
запропонувати студентам позначити цей принцип в їхньому посібнику
Опанування доктрини. Базовий документ).

Нагадайте студентам розповідь про молоду жінку, яка звернулася до сестри
Шері Л. Дью через свої переживання стосовно істинності вчень Церкви.
Поясніть, що ця дівчина вирішила зустрітися зі своїм єпископом та з іншими
людьми---серед яких була й сестра Дью,---які могли допомогти їй знайти
відповіді на її запитання.

Дайте кожному зі студентів копію супроводжуючого роздаткового
матеріалу. Поясніть, що в цьому роздатковому матеріалі міститься

розповідь сестри Дью про те, що сталося, коли молода жінка шукала відповіді
на свої запитання. Попросіть кількох студентів по черзі вголос прочитати цю
розповідь. Попросіть клас слідкувати за текстом і знайти, як наше ставлення і
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наші наміри, з якими ми ставимо запитання і прагнемо знайти відповіді,
впливають на нашу здатність навчатися через Святого Духа.

Після того як студенти прочитають три перші абзаци, запитайте:

• Як ставлення цієї молодої жінки та її наміри як шукача істини вплинули на
її здатність знайти відповіді на свої запитання?

Потім попросіть кількох студентів по черзі прочитати вголос решту розповіді
сестри Дью на роздатковому матеріалі.

“Я сказала [тій молодій жінці]: “Принось свої Писання і став кожне
своє запитання. Запитання---це добре. Давай подивимося, чого нас
навчить Господь”.

Вона мені повірила і ставила одне складне запитання за іншим. Щоб
знайти відповіді, ми досліджували Писання і вчення пророків. Потроху
вона почала розуміти: те, що в неї були запитання, не означало, що у

неї не було свідчення. У Писаннях багато розповідей про пророків, які мали
запитання. І вона почала усвідомлювати, коли Дух приносив їй свідчення---у т.ч. й
свідчення про те, що пророки, провидці та одкровителі дійсно є пророками.

Її свідчення почало зростати. Проходив час. Потім десь через рік вона подзвонила
знову. “Я хочу, щоб ви першою дізналися, що зараз я тримаю в руці свою храмову
рекомендацію. Чи ви підете зі мною, коли я буду отримувати мій ендаумент?” Потім
вона додала: “Знаєте, які ваші слова допомогли мені найбільше? Ви сказали мені, що
ставити запитання добре, і це дозволило мені дивитися на себе як на шукача істини,
а не людину, яка сумнівається”.

Мене переповнила радість! Але через два дні я отримала зовсім інший дзвінок від
іншої [молодої жінки]. “Сестро Дью,---сказала вона,---перш ніж ви почуєте це від
когось іншого, хочу повідомити вам, що я вагітна”. Вона сказала, що протягом
кількох років вона сумнівалася в істинності євангелії і зрештою вирішила, що у неї не
було причини жити за законом цнотливості.

Я сказала, що не суддя їй і що люблю її. Потім я запитала її, чи хотіла б вона мати
свідчення. “Ні, не думаю”,---відповіла вона.

Контраст був величезний. Десь у той самий час ці дві молоді жінки мали запитання,
які загрожували їхнім свідченням. Одна з них звернулася по допомогу, і сім’я, друзі
та провідники виконали пораду Президента Монсона і почали її рятувати. Інша
дівчина піддалася своїм сумнівам і переконала себе, що її аморальний вибір був
прийнятним. …

Запитання однієї дівчини змусили її стати шукачем істини. Інша дівчина використала
свої запитання, щоб виправдати свою аморальність.

Мої дорогі друзі, запитання---це добре. Запитання---це добре, якщо це натхненні
запитання, поставлені з вірою, коли за відповіддю звертаються до джерел, вартих
довіри, де Дух буде скеровувати і підтверджувати відповідь. …

Ніхто з нас не має права на отримання свідчення, не докладаючи зусиль зі свого
боку. Відповіді від Бога не приходять якимось магічним способом. Якщо ми бажаємо
зростати духовно, Господь очікує, що ми будемо ставити запитання і прагнути
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відповіді. “Якщо ти проситимеш,---пообіцяв Він,---ти отримаєш одкровення за
одкровенням” [УЗ 42:61]. Як можна сказати ще ясніше? Господь любить натхненні
запитання, поставлені з вірою, оскільки вони ведуть до знання, до одкровення і до
зростання віри” (Sheri L. Dew, “Will You Engage in the Wrestle?” [Brigham Young
University–Idaho devotional, May 17, 2016], byui.edu/devotionals).

• Як може досвід двох молодих жінок, про яких говорила сестра Дью,
допомогти нам зрозуміти, наскільки важливими є наші ставлення і намір,
коли ми ставимо запитання?

• Як досвід цих двох молодих жінок допомагає нам зрозуміти нашу роль у
старанному пошуку відповідей на наші запитання?

Ви можете свідчити про те, як важливо ставити щирі запитання й старанно
шукати відповіді. Можете поділитися тим, як ви дізналися, що Господь
відповість на наші щирі запитання.

Запропонуйте студентам керуватися тим, про що вони дізналися, ставлячи
щирі запитання і старанно шукаючи відповіді за встановленим Небесним
Батьком зразком набуття духовного знання.

Частина 2 (40 хвилин)
Принципи, які можуть допомогти нам отримати відповіді на наші
запитання
Попросіть студентів подумати про те, які у них можуть бути запитання про
життя або про Церкву та її вчення й історію.

Як приклад того, що може викликати занепокоєння або запитання у деяких
студентів або про які їх може хтось запитати, покажіть або напишіть на дошці
наступне:

Я чую, що люди отримують відповіді на свої запитання, але зі мною
такого не буває. Я просто не відчуваю, що Бог мене любить, хоч я
намагаюся робити те, що є правильним. Чому ж Бог не відповідає на мої
молитви?

Поясніть студентам, що мета цієї частини навчального заняття про набуття
духовного знання---допомогти їм засвоїти три принципи, якими вони можуть
керуватися, коли у них виникають запитання або коли їм ставлять запитання
інші люди: діяти з вірою, розглядати поняття і питання з погляду на вічну
перспективу і прагнути подальшого розуміння з божественно
призначених джерел.
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Діяти з вірою
Попросіть студентів по черзі вголос прочитати принцип 1, “Діяти з вірою”, з
розділу “Набуття духовного знання” в посібнику Опанування доктрини.
Базовий документ. Попросіть клас слідкувати за текстом, шукаючи вислови, які
пояснюють, що ми можемо робити, аби діяти з вірою, коли у нас
виникатимуть запитання чи занепокоєння. Студенти можуть позначити
фрази, які мають для них особливе значення.

Попросіть студентів поділитися тим, що вони знайшли. Коли вони
ділитимуться, ви можете попросити їх пояснити, як виконання знайденої
ними поради може допомогти, коли у них виникнуть запитання чи
занепокоєння. Зверніть їхню увагу на наступне формулювання доктрини:
Продовжуючи шукати відповіді, ми повинні жити з вірою,
сподіваючись, що зрештою отримаємо відповіді, яких шукаємо.

• Який доктринальний уривок для опанування з Книги Мормона
підтверджує це формулювання доктрини? (Запропонуйте студентам, за
бажанням, позначити у себе Етер 12:6 так, щоб цей вірш виділявся і вони
могли легко його знайти).

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос Eтер 12:6. Попросіть клас
слідкувати за текстом, шукаючи слова чи фрази, які допомагають нам
зрозуміти, чому для нас важливо жити вірою, коли ми прагнемо знайти
відповіді на наші запитання.

• Які слова чи фрази у цьому вірші можуть допомогти нам зрозуміти, чому
для нас важливо жити вірою, коли ми прагнемо знайти відповіді на наші
запитання?

• Що, на вашу думку, означає, що “ви не матимете доказів перед тим, як буде
випробувано вашу віру” (Етер 12:6)?

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос наведений далі вислів
президента Дітера Ф. Ухтдорфа, з Першого Президентства. Попросіть клас
послухати, що ми можемо робити, щоб отримати свідчення про істинність
євангелії.

“Якщо ви вдаєтеся до своєї віри, застосовуючи принципи євангелії щодня за
будь-яких обставин, то ви скуштуєте солодкі плоди євангелії і завдяки цим
плодам ви знатимете, що вона істинна” (Дітер Ф. Ухтдорф, “Відображення
на воді” [Духовний вечір Церковної системи освіти для дорослої молоді, 1
лист. 2009 р.], LDS.org).

• За цими словами президента Ухтдорфа, що ми можемо робити, щоб
отримати або зміцнити наше свідчення про істинність євангелії?

• Чому, на вашу думку, Господь очікує від нас застосування нашої віри до
того, як ми отримаємо свідчення про істинність євангелії?
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• Про яку істину ви отримали свідчення, коли вирішили виявляти свою віру,
аби щодня застосовувати принципи євангелії? Як до вас прийшло це
свідчення? (Ви також можете поділитися досвідом).

Поясніть, що деякі люди можуть сумніватися, чи є у них свідчення, або
запитувати себе, чому воно не є міцнішим, хоча вони і прагнули виявляти
свою віру, живучи за Господніми заповідями.

Зверніть увагу на два останні формулювання доктрини принципу 1, “Діяти з
вірою”, з розділу “Набуття духовного знання” з посібника Опанування
доктрини. Базовий документ: Якщо ми вірні істині та світлу, які вже
отримали, то будемо отримувати їх більше. Відповіді на наші
запитання та молитви часто приходять “рядок за рядком, приписання
за приписанням”. Запросіть студентів позначити ці істини.

• Як ці істини можуть допомогти комусь зрозуміти, чому його або її
свідчення про євангелію не зміцнилося швидше?

• Який доктринальний уривок для опанування підтверджує ці дві істини?
(Попросіть студентів, за бажанням, позначити у себе 2 Нефій 28:30 так,
щоб цей вірш виділявся).

Попросіть когось із студентів прочитати вголос 2 Нефій 28:30. Попросіть клас
слідкувати за текстом, шукаючи фрази, які підтверджують істини з посібника
Опанування доктрини. Базовий документ. Запропонуйте студентам назвати, що
вони знайшли.

Поясніть, що старійшина Д. Тодд Крістофферсон, з Кворуму Дванадцятьох
Апостолів, описав свій досвід з молитвою, коли він та його сім’я мали
випробування, яке тривало кілька років. Попросіть когось зі студентів
прочитати вголос наведену далі розповідь старійшини Крістофферсона.
Попросіть клас прислухатися до причин, чому Господь може вибрати не
відповідати на деякі з наших запитань і молитов негайно або так, як ми
бажаємо.

“Я молився, щоб якесь чудесне втручання врятувало нас. І хоч я молився
про це багато разів з великою щирістю і палким бажанням, відповідь в кінці
була—“Ні”. Зрештою я навчився молитися так, як робив це Спаситель: “Та
проте—не Моя, а Твоя нехай станеться воля!” (Лука 22:42). З кожним
маленьким кроком на шляху до остаточного вирішення цієї проблеми я
звертався по допомогу до Господа.

… Я не раз падав навколішки перед своїм Небесним Батьком, у сльозах благаючи Його
допомоги. І Він допомагав. Іноді це було просто відчуття миру, відчуття запевнення, що все
владнається. …

І хоча тоді мені було нелегко, коли зараз я озираюся назад, моє серце сповнюється
вдячності за те, що мої проблеми не вирішувалися миттєво. Той факт, що я був змушений
звертатися до Бога по допомогу майже щодня протягом довгих років, навчив мене
по-справжньому молитися і отримувати відповіді на молитву, а також навчив мене вірі в
Бога на практиці. Я пізнав мого Спасителя і мого Небесного Батька у такий спосіб і такою
мірою, як не міг би пізнати інакше, або це могло зайняти набагато більше часу. … Я
навчився довіряти Господу всім своїм серцем. Я навчився ходити з Ним кожного дня”
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(Д. Toдд Крістофферсон, “Бачити руку Божу в наших щоденних благословеннях”, Ліягона,
січ. 2012, сс. 25–31).

• З того, що ви дізналися з цієї цитати, які є деякі причини, чому Бог може
вирішити не відповідати на деякі з наших запитань і молитов негайно або
так, як ми бажаємо? (Після того як студенти назвуть свої відповіді, ви
можете зауважити, що Бог також може давати негайні відповіді на наші
запитання дуже прямо й переконливо).

Покажіть на записані на дошці занепокоєння і запитання.

• Якби це було ваше занепокоєння і запитання, як би ви вирішили діяти
з вірою?

Розглядати поняття і питання з погляду на вічну перспективу
Попросіть студентів згадати випадки, коли вони могли помічати, що їхні
релігійні вірування і погляди на життя дуже відрізнялися від деяких вірувань і
поглядів їхніх друзів і знайомих, які не є членами Церкви Ісуса Христа Святих
Останніх Днів.

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос наведені далі слова
старійшини Далліна Х. Оукса, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів. Попросіть
клас послухати, чому святі останніх днів часто дивляться на запитання
стосовно життя і релігійних тем не так, як на них можуть дивитися інші.

“Наші уявлення стосовно багатьох важливих тем [або вірувань] …
відрізняються від тих, що мають багато наших друзів і знайомих. Вони також
відрізняються від багатьох уявлень, які в даний час використовуються в
медіа. … Наприклад, завдяки тому, що святі останніх днів знають план
нашого Небесного Батька для Його дітей, ми знаємо, що це смертне життя
не є одноактною п’єсою, що відбувається між незбагненним минулим і

непевним майбутнім. Це життя подібне до другого акту у п’єсі на три акти. Його мета
визначена тим, що було відкрито про наше духовне існування в акті 1 і нашу вічну долю в
акті 3. Наше знання про цей план та інші істини, відкриті Богом, дозволяє нам мати інші
уявлення, ніж мають ті, хто не погоджується з тим, що знаємо ми. У результаті ми
приходимо до інших висновків стосовно багатьох важливих тем, ніж ті, хто судить лише на
основі своїх понять про смертне життя” (Даллін Х. Oукс, “Як у душі своїй він обраховує”
[вечір з генеральним авторитетом, 8 лютого 2013 р.], lds.org/broadcasts).

• За словами старійшини Оукса, чому святі останніх днів дивляться на
запитання стосовно нашого життя на землі і на релігійні теми не так, як на
них можуть дивитися інші? (Коли студенти відповідатимуть, намалюйте на
дошці наступну схему).
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Прикрийте розділи, де вказані 1 і 3 акти, і поставте наступне запитання:

• Яку б важливу тему ви назвали, на яку ми могли б дивитися інакше, якби
не мали знання про наше доземне життя на землі або життя після смерті.
(Студенти можуть назвати кілька тем, наприклад, цінність, якою ми
вважаємо людське життя, або що на Останньому суді до нас приходять від
Бога наслідки за наш вибір).

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос наведені далі слова
старійшини Оукса. Поясніть, що він звертався до вчителів семінарії та
інституту релігії. Попросіть клас прислухатися до того, що, за його словами,
мають робити студенти, коли їм треба розібратися у якомусь складному
понятті або запитанні.

“Я раджу, аби наша молодь краще уникала суперечок зі своїми знайомими
з приводу поглядів. … Часто кращою відповіддю буде дати визначення
поглядам чи уявленням світу щодо обговорюваної теми, а потім визначити
інші уявлення чи погляди, якими керуються у своїх міркуваннях святі
останніх днів” (Даллін Х. Оукс, “Як у душі своїй він обраховує”, lds.org/
broadcasts).

• На основі поради старійшини Оукса, що ми можемо робити, коли
розбираємося з якимось складним поняттям чи запитанням? (Вам,
можливо, потрібно буде допомогти студентам зрозуміти, що погляд---це
ідея, яка використовується для підтримки висновку, і що твердження---це
заява про позицію людини, її точку зору чи думку).

Щоб проілюструвати, як віра людини чи припущення можуть вплинути на
відповіді, які він чи вона знайде, помістіть або намалюйте навколо написаних
на дошці занепокоєння і запитання просту рамку.

Поясніть, що ця проста рамка
символізує переконання чи
припущення, які можуть бути у
людини, яка ставить запитання, якщо
вона не дивиться на це запитання в
контексті того, що нам відомо про
Небесного Батька, Його план
спасіння і вчення Ісуса Христа.
Зауважте, що коли ми розглядаємо
переконання чи припущення
людини, то повинні робити це з
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добротою і повагою, будучи чутливими до почуттів людини і до підказок
Святого Духа.

• Які переконання чи припущення можуть бути неточними і можуть
викликати у людини це занепокоєння чи запитання?

Напишіть відповіді студентів на дошці навколо рамки. Приклади можуть
включати наступне:

Бог відповідає на молитви всіх людей однаково.

Бог любить деяких Своїх дітей, але мене Він, насправді, не любить.

Бог не любить мене, якщо Він не відповідає на мої молитви так, як я
сподіваюся й очікую від Нього.

Якщо я намагаюся чинити правильно, тоді Бог має негайно відповісти на
всі мої молитви.

• Чому, на вашу думку, важливо брати до уваги переконання чи
припущення, які можуть бути у нас чи в інших людей, коли ми запитуємо
про Бога, про наше життя на землі або Церкву та її вчення й історію?
(Допоможіть студентам побачити, що якщо ми так зробимо, то це
допоможе нам краще зрозуміти приховані занепокоєння або обмежене
бачення, які й можуть викликати це запитання).

• Як можуть написані на дошці переконання або припущення вказувати на
те, що людина, можливо, має обмежене бачення цього питання?

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос принцип 2, “Розглядати
поняття і питання з погляду на вічну перспективу”, в розділі “Набуття
духовного знання” посібника Опанування доктрини. Базовий документ.
Попросіть клас слідкувати за текстом і знайти, як ми можемо розглядати
поняття і питання з погляду на вічну перспективу.

Нехай студенти розкажуть, що вони знайшли. Попросіть студентів, за
бажанням, позначити наступну істину: Аби дослідити доктринальні
поняття, питання та соціальні проблеми з погляду на вічну
перспективу, ми розглядаємо їх в контексті плану спасіння та вчень
Спасителя. Відкрийте на дошці розділи---1 і 3 акти.

Щоб допомогти студентам зрозуміти, як розглядати поняття і питання в
контексті плану спасіння та вчень Спасителя, ви можете показати відео

“Examining Questions with an Eternal Perspective” (Досліджувати питання з
погляду на вічну перспективу) (2:55), доступне на LDS.org. Попросіть клас
подивитися, як молода жінка на імʼя Лорен протягом певного часу думала про
переконання чи припущення, які могли вплинути на запитання її подруги
стосовно Бога, і як Лорен потім оцінила це запитання з точки зору вічності.

Після того як студенти подивляться відео, запитайте:
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• Чому, на вашу думку, допомогло те, що Лорен думала про переконання чи
припущення, які могли вплинути на запитання її подруги стосовно Бога?

• Що сталося, коли Лорен розглянула запитання своєї подруги з точки зору
вічності?

Для того щоб допомогти студентам попрактикуватися в оцінюванні понять і
запитань з точки зору вічності, зверніться до занепокоєння і запитання, що в
рамці на дошці, і запитайте:

• Що саме нам відомо про Небесного Батька, Його план і вчення Спасителя,
що може допомогти нам подивитися на це запитання з іншого боку і
знайти відповідь на основі вічної істини?

Поки студенти відповідатимуть, зітріть записані навколо рамки слова і замініть
їх відповідями студентів. Серед них можуть бути такі:

Бог може відповідати на наші молитви по-різному, в залежності від Його
знання наших індивідуальних потреб і того, що для нас буде найкращим.

Бог любить усіх Своїх дітей, включаючи й мене.

Бог любить мене, навіть коли не відповідає на мої молитви так, як я на
це очікую.

Навіть коли я намагаюся робити те, що є правильним, Бог може не
відповісти на всі мої молитви негайно. Це дає мені можливість зростати
духовно.

Заберіть або зітріть просту рамку навколо написаних на дошці занепокоєння і
запитання і замініть її на більш красиву рамку.

Поясніть, що ця нова рамка
представляє істини, які ми знаємо
про Небесного Батька, Його план
спасіння і вчення Спасителя.

• Як погляд на це запитання в
контексті того, що нам відомо про
Небесного Батька, Його план і
вчення Спасителя, змінює нашу
відповідь на це запитання?

Запропонуйте студентам поділитися
тим, як їм вдалося краще зрозуміти
якусь ідею, якесь вчення чи запитання, коли вони обдумували їх у світлі вічної
перспективи. Ви також можете поділитися власним досвідом.

Прагнути подальшого розуміння з божественно призначених джерел
Попросіть студентів подумати про те, до яких джерел вони можуть звертатися,
коли у них виникатимуть запитання про Церкву або коли їм буде потрібна
допомога у прийнятті важливого рішення.
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Попросіть когось із студентів прочитати вголос наведене далі висловлювання
старійшини М. Рассела Балларда, з Кворуму Дванадцятьох Апостолів:

“Яків не казав: “Якщо комусь з вас не вистачає мудрості, звертайтеся до
Google!” (М. Рассел Баллард, “Можливості й обов’язки вчителів ЦСО в
21-му столітті” [вечір з генеральним авторитетом, 26 лютого 2016 р.],
lds.org/broadcasts).

• Відповідно до Якова 1:5, чого насправді навчав апостол Яків? (“Якщо кому з
вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога”).

• Коли у нас є запитання чи занепокоєння, чому, на вашу думку, важливо
спершу звернутися по допомогу до Бога?

Запропонуйте комусь зі студентів прочитати вголос перший абзац принципу 3,
“Прагнути подальшого розуміння з божественно призначених джерел”, в
розділі “Набуття духовного знання” в посібнику Опанування доктрини. Базовий
матеріал. Попросіть клас слідкувати за текстом і зрозуміти, що дав нам Бог,
аби допомогти знайти та зрозуміти істину. Запропонуйте студентам
позначити знайдені ними відповіді.

• Що дав нам Бог, аби допомогти знайти та зрозуміти істину? (В рамках
цього обговорення ви можете запросити студентів позначити у себе
наступне твердження: Господь визначив, зокрема, що для процесу
отримання духовного знання є встановлені Ним джерела, через які
Він відкриває істину Своїм дітям та направляє їх).

• Які благословення ми можемо отримати, коли звертаємося до джерел
істини, божественно призначених Господом?

Зверніться до занепокоєння і запитання, написаних у рамці на дошці.

• До яких божественно призначених джерел ви могли б звернутися, якби у
вас було це занепокоєння і це запитання?

Щоб допомогти студентам дізнатися про додаткові матеріали, які допоможуть
їм знайти божественно призначені джерела, ви можете розказати їм про
офіційний веб-сайт Церкви (і, якщо можливо, показати їм або попросити
знайти його на їхніх електронних пристроях) mormonnewsroom.org. Поясніть,
що на цьому веб-сайті Церква висвітлює інформацію стосовно різних питань,
які викликають публічний інтерес стосовно Церкви, і виправляє неповну або
неточну інформацію, яка потрапляє у ЗМІ. Також можна показати студентам
сторінку Церкви Gospel Topics (Євангельські теми) на сайті lds.org/topics.
Статті в Gospel Topics (Євангельські теми) містять цінну й неупереджену
інформацію з багатьох складних питань, що стосуються історії та доктрини.

Попросіть студентів навести приклади, як вони були благословенні, коли
зверталися до божественних джерел за відповідями, коли в них виникали
запитання чи проблеми? Ви можете підготуватись, щоб навести власний
приклад.
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Запропонуйте комусь зі студентів прочитати вголос принцип 3, “Прагнути
подальшого розуміння з божественно призначених джерел”, в розділі
“Набуття духовного знання” посібника Опанування доктрини. Базовий
документ. Попросіть клас слідкувати за текстом, шукаючи, чого цей абзац
навчає стосовно нецерковних джерел інформації.

• Чому важливо остерігатися недостовірних джерел інформації?

• Як ми можемо розпізнати істину в нецерковних джерелах інформації?
(Допоможіть студентам зрозуміти, що Святий Дух може допомогти нам
розпізнати істину чи неправду у будь-якому джерелі [див. Moроній 10:5]).

Поясніть: протягом навчального року, крім послідовного вивчення учень з
Книги Мормона, вони також будуть вивчати девʼять доктринальних тем з
посібника Опанування доктрини. Базовий документ, (які відповідають темам
недільної навчальної програми для молоді). Вони також вивчатимуть
доктринальні уривки з Книги Мормона для опанування, пов’язані з кожною
темою. Під час вивчення кожної теми вони будуть застосовувати принципи
набуття духовного знання, які обговорювалися на цьому уроці, щоб
розглянути реальні запитання, проблеми та можливості для особистого
застосування.

Поділіться своїм свідченням про важливість застосування принципів набуття
духовного знання, коли ми зустрічатимемося з важкими для розуміння
поняттями чи запитаннями. Запевніть студентів, що Господь хоче навчати їх
через Свого Духа. Коли ми діємо з вірою, оцінюємо поняття та запитання з
точки зору вічної перспективи і прагнемо подальшого розуміння з
божественно призначених джерел, Бог дасть нам відповіді на запитання і
надаватиме скерування для нашого життя.

Перевірка опанування доктринальних уривків
Можете провести наведену далі вправу, виділивши для цього окремий урок,
щоб допомогти студентам перевірити, наскільки добре вони опанували
доктринальні уривки для опанування з Книги Мормона, про які сказано в
частинах 1 і 2 цього навчального заняття для набуття духовного знання.

До уроку напишіть на дошці посилання на наступні доктринальні уривки для
опанування: 2 Нефій 28:30; 2 Нефій 32:3; 2 Нефій 32:8–9; Moсія 4:9; Eтер 12:6;
Moроній 10:4–5.

Розділіть студентів на пари. Попросіть їх перевірити засвоєння доктрини, якої
навчає уривок, у парах. Один буде користуватися примірником Опанування
доктрини. Довідник і навмання буде зачитувати вголос ключові фрази для
кожного з доктринальних уривків для опанування. Коли ключова фраза буде
прочитана, інший студент скаже, якого уривка, з написаних на дошці,
стосується ця ключова фраза. Після кількох хвилин попросіть студентів
помінятися ролями зі своїми напарниками.

Потім, щоб допомогти студентам добре засвоїти текст з Писань з
доктринального уривка для опанування, прочитайте якийсь уривок вголос, не
називаючи посилання. Попросіть студентів подивитися, чи зможуть вони
знайти цей уривок і приєднатися до вашого читання вголос до того, як ви

НАБУТТЯ ДУХОВНОГО ЗНАННЯ
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закінчите читати цей уривок. Після того як уривок буде прочитано, попросіть
одного чи кількох студентів пояснити своїми словами учення чи принцип,
якого навчає цей уривок. Повторіть цю вправу з кожним доктринальним
уривком для опанування, які написані на дошці.

НАБУТТЯ ДУХОВНОГО ЗНАННЯ
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Божество
Примітка: Вказані далі вправи для опанування доктринальних уривків можуть
бути проведені на кількох уроках або на одному уроці.

Розуміння доктрини (75 хвилин)
Сегмент 1 (10 хвилин)
Напишіть на дошці наступне речення і попросіть когось зі студентів вголос
його прочитати: Бог не знає мене і не переймається моїми переживаннями.

• Як це неправильне розуміння може ускладнити для людини виявлення віри
в Бога.

Попросіть студентів звернутися до доктринальної теми 1, “Божество”, у
посібнику Опанування доктрини. Базовий документ. Попросіть студентів
прочитати абзаци під цією темою з напарником і пошукати істини стосовно
характеру та якостей членів Божества. Попросіть їх обговорити зі своїми
напарниками, як деякі із знайдених ними істин можуть допомогти виправити
або прояснити речення на дошці.

Виділіть на це достатньо часу, а потім запропонуйте кільком студентам
пояснити, що вони обговорювали зі своїми напарниками. Свідчіть, що у міру
того, як ми вивчатимемо і краще розумітимемо учення про Божество, наша
віра в Небесного Батька, в Ісуса Христа і в Святого Духа та довіра до Них
зростатимуть.

Сегмент 2 (10 хвилин)
Поставте студентам таке запитання:

• Що деякі люди можуть помічати в інших людях такого, що дало б їм
підставу вважати тих людей гіршими за себе? (Студенти можуть згадати,
наприклад: відмінності в економічному статусі, у зовнішньому вигляді,
здібностях, культурі, мові, релігії, статі або національності).

Попросіть студентів звернутися до доктринальної теми 1, “Божество”, в
посібнику Опанування доктрини. Базовий документ і проглянути абзац під
заголовком “Бог Батько”, шукаючи істину, яка описує, що Бог відчуває до всіх
Своїх дітей. Попросіть їх розказати, що вони знайшли, і запишіть на дошці
наступне формулювання доктрини: Бог любить кожного із Своїх дітей
досконалою любов’ю, і всі є однаковими для Нього. Попросіть студентів,
за бажанням, позначити цей принцип у своєму примірнику Опанування
доктрини. Базовий документ.

• Який уривок для опанування доктрини підтверджує цю істину? (Попросіть
студентів, за бажанням, позначити у своїх Писаннях уривок 2 Нефій 26:33,
щоб цей вірш виділявся і вони могли легко його знаходити).

Щоб допомогти студентам зрозуміти контекст цього уривка, поясніть, що у 2
Нефій 26 пророк Нефій пророкував про останні дні і запросив усіх людей
прийти до Ісуса Христа.
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Попросіть когось із студентів прочитати вголос 2 Нефій 26:33. Попросіть клас
слідкувати за текстом, шукаючи слова або фрази, які допомагають навчати
доктрині, написаній на дошці. Нехай студенти розкажуть, що вони з’ясували.

• Що, на вашу думку, означає, що “всі є однаковими для Бога”?

• Який ваш досвід допоміг вам зрозуміти, що Бог любить кожного із Своїх
дітей досконало і що всі однакові в Його очах? (Ви також можете
поділитися власним досвідом).

• Як розуміння цієї істини може вплинути на те, як ми дивимося на інших
людей і ставимося до них?

Щоб допомогти студентам зрозуміти одне із застосувань цієї істини, попросіть
когось зі студентів прочитати вголос наступне твердження:

“Церква однозначно засуджує расизм, як будь-який вид расизму, так і расизм взагалі у
минулому, який виявляли люди як у Церкві, так і поза нею. У 2006-му році тодішній
Президент Церкви Гордон Б. Хінклі сказав: “Жодна людина, яка зневажливо ставиться до
представників іншої раси, не може вважати себе справжнім учнем Христа. Вона не може
також вважати, що цілком дотримується вчень Церкви. Давайте всі усвідомимо, що кожен з
нас є сином або дочкою нашого Небесного Батька, Який любить усіх Своїх дітей” (“Race
and the Church: All Are Alike unto God”, Feb. 29, 2012, mormonnewsroom.org).

Сегмент 3 (10 хвилин)
Покажіть ілюстрацію Ісус Христос
являється нефійцям (lds.org/
media-library) та Ісус навчає у Західній
півкулі (Альбом “Євангелія в
мистецтві” [2009], № 82; див. також
lds.org/media-library).

Попросіть когось зі студентів коротко
підсумувати для класу історію з
Писань, зображену на цих
ілюстраціях.

Скажіть студентам, що в 3 Нефій
11:10--11 містяться перші слова,
сказані Спасителем нефійцям, коли
Він зʼявився,---і це є доктринальним
уривком для опанування. Ви можете
запропонувати студентам позначити
у себе цей уривок.

Попросіть когось із студентів
прочитати вголос 3 Нефій 11:10--11. Нехай клас слідкує за текстом і знайде,
чого Спаситель навчав нефійців про Себе.

• Як ви думаєте, про що говориться у фразі: “Я випив з тієї гіркої чаші”
(3 Нефій 11:11)? (Про гіркоту страждань, які Він перетерпів під час Своєї
викупної жертви).

БОЖЕСТВО

17



• Чого ці вірші навчають вас про
стосунки між Небесним Батьком і
Його Сином, Ісусом Христом?

• Які істини про Спасителя ми
дізнаємося з цих віршів? (Після
того як студенти дадуть свої
відповіді, напишіть на дошці наступні формулювання доктрини з
доктринальної теми 1, “Божество”, що у посібнику Опанування доктрини.
Базовий документ: Ісус Христос у всьому виконує волю Батька. Він
жив безгрішним життям і спокутав гріхи всього людства. Попросіть
студентів, за бажанням, позначити ці формулювання доктрини у своїх
примірниках посібника Опанування доктрини. Базовий документ і написати
перше формулювання у своїх Писаннях біля 3 Нефій 11:10–11).

Щоб допомогти студентам краще зрозуміти ці вчення, попросіть одну
половину класу подумки прочитати Лука 22:39–44, а іншу половину---Moйсей
4:1–2. Попросіть їх знайти приклади того, як Ісус Христос підкорявся волі
Батька в усьому. Запропонуйте студентам назвати, що вони знайшли.

• Що ми можемо засвоїти на прикладі Спасителя стосовно того, як
зміцнювати наші стосунки з Небесним Батьком?

Сегмент 4 (10 хвилин)
Якщо ви цього ще не зробили, напишіть на дошці наступні формулювання
доктрини:

Бог любить кожного із Своїх дітей досконалою любовʼю, і всі є однаковими
для Нього.

Ісус Христос у всьому виконує волю Батька. Він жив безгрішним життям
і спокутав гріхи всього людства.

Попросіть студентів знайти доктринальні уривки для опанування у Книзі
Мормона, які підтверджують ці доктрини. (Якщо студентам важко згадати ці
уривки, попросіть їх проглянути абзаци під заголовками “Бог Батько” та “Ісус
Христос” у доктринальній темі 1, “Божество”, у посібнику Опанування
доктрини. Базовий документ). Після того, як вони знайдуть 2 Нефій 26:33 та
3 Нефій 11:10–11, попросіть пару студентів прочитати ці уривки вголос.

Напишіть на дошці наступне запитання: Як викупна жертва Ісуса Христа
свідчить про досконалу любов Бога до кожного з Його дітей і про те, що всі Його
діти однакові для Нього?

Запропонуйте студентам відповісти на це запитання у зошитах для класних
занять або щоденниках для вивчення Писань. Виділіть на це достатньо часу, а
потім попросіть кількох студентів поділитися з класом своїми відповідями.

БОЖЕСТВО
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Сегмент 5 (5 хвилин)
Попросіть студентів подумати про людей, яких вони вважають хорошим
прикладом, і подумати, що робить цих людей хорошим прикладом для
наслідування.

Попросіть студентів проглянути другий абзац у розділі, який називається “Ісус
Христос”, доктринальної теми 1, “Божество”, у посібнику Опанування
доктрини. Базовий документ. Попросіть їх пошукати вислів, який навчає, на
чиє життя всі люди можуть дивитися як на приклад. Запропонуйте студентам
назвати, що вони знайшли. Потім напишіть на дошці наступне формулювання
доктрини: Життя Ісуса Христа—досконалий приклад того, як слід
жити нам.

• Який уривок з Писань підтверджує цю доктрину? (3 Нефій 12:48).

Щоб допомогти студентам зрозуміти контекст 3 Нефій 12:48, поясніть, що
після того, як Ісус Христос явився нефійцям, Він навчав їх, як прийти до Нього,
і що вимагається для того, щоб увійти в небесне царство.

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос 3 Нефій 12:48. Попросіть клас
слідкувати за текстом і знайти заповіді Спасителя людям.

• Якою була заповідь Спасителя людям?

• Як саме ми можемо намагатися виконувати цю заповідь бути
досконалими? (Зауважте, що для того, щоб стати досконалими, як
Небесний Батько та Ісус Христос, треба ставати подібними до Них. Коли
ми намагаємося наслідувати Спасителя, ми можемо вдосконалюватися
через Нього та Його спокутну жертву. Досягнення досконалості---це
процес, який триватиме й після цього життя).

Попросіть студентів, за бажанням, позначити доктринальний уривок для
опанування 3 Нефій 12:48 так, щоб цей вірш виділявся, і написати “Життя
Ісуса Христа---це досконалий приклад того, як нам слід жити” біля цього
вірша у своїх Писаннях.

Сегмент 6 (10 хвилин)
Прочитайте усім класом вголос 3 Нефій 12:48. Попросіть когось зі студентів
нагадати класу про вчення, що підтверджується цим уривком для опанування
Писань. (Життя Ісуса Христа---це досконалий приклад того, як нам
слід жити).

Щоб допомогти студентам краще зрозуміти це вчення, покажіть відео
“Christlike Attributes” (Якості Христа) (2:54), доступне на LDS.org.

Попросіть їх під час перегляду пошукати якості Спасителя, які ми можемо
прагнути розвивати у нашому житті. Після перегляду відео попросіть студентів
назвати ці якості і напишіть їхні відповіді на дошці. (Якщо це відео недоступне,
можете зробити наступне: попросіть студентів назвати деякі з якостей
Спасителя, які ми можемо прагнути розвивати в собі, і напишіть їхні відповіді
на дошці. Серед цих якостей можуть бути: смирення, послушність і доброта.
Ви можете коротко обговорити приклади з життя Спасителя, щоб
проілюструвати кілька цих якостей).

БОЖЕСТВО
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• Який у вас був досвід, коли ви були благословенні прикладом людини, яка в
один із цих способів наслідувала Спасителя?

• Який у вас був досвід допомоги людині завдяки тому, що ви намагалися
застосувати у своєму житті одну з цих якостей?

Попросіть когось зі студентів прочитати вголос наведене далі висловлювання
Президента Говарда В. Хантера (1907–1995):

“Давайте йти за Сином Божим на всіх життєвих шляхах і на всіх життєвих
стежках. Давайте візьмемо Його собі за приклад і за провідника. Нам слід
при кожній нагоді запитувати себе: “А що б зробив Ісус?”, а потім ставати
сміливішими, щоб діяти за отриманою відповіддю. Ми повинні наслідувати
Христа, у найкращому розумінні цього слова. Ми повинні займатися Його
роботою, як Він займався роботою Свого Батька. … Наскільки нам,

смертним, дозволяють наші сили, ми маємо робити все можливе, щоб ставати схожими на
Христа, Який є для нас єдиним досконалим і безгрішним прикладом, будь-коли баченим у
цьому світі” (Учення Президентів Церкви: Говард В. Хантер [2015], с. 323).

Попросіть студентів подумати, як саме вони можуть наслідувати приклад
Спасителя у своєму щоденному житті. Поки вони думають, напишіть на дошці
наступне незакінчене речення: Я наслідуватиму приклад Спасителя краще,
якщо буду …

Попросіть студентів завершити це речення у своїх зошитах для класних занять
або щоденниках для вивчення Писань. Закличте їх працювати над досягненням
цілей, про які вони записали, і мати сміливість наслідувати приклад
Ісуса Христа.

Сегмент 7 (10 хвилин)
Попросіть когось зі студентів прочитати вголос 3 Нефій 18:15, 20–21. Нехай
клас слідкує за текстом і знайде, яку настанову дав Господь нефійцям.
Зазначте, що це---доктринальний уривок для опанування. Запропонуйте
студентам, за бажанням, позначити у себе цей уривок так, щоб він виділявся.

• Що Спаситель порадив робити нефійцям?

Зверніть увагу студентів на повторювану настанову Спасителя в 3 Нефій
18:20–21 молитися “в Моє ім’я”.

• Чому, на вашу думку, Спаситель заповідує нам завжди молитися Небесному
Батькові в Його ім’я?

Щоб допомогти студентам зрозуміти одну причину, чому ми молимося в ім’я
Ісуса Христа, намалюйте на дошці наступну ілюстрацію:
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Намалюйте на дошці вертикальну лінію між фігурою, яка символізує нас, та
зображенням, яке символізує присутність Небесного Батька.

• Що відділяє нас від нашого Небесного Батька і Його сили та благословень?

Після того як студенти дадуть відповіді, напишіть Падіння та Особистий гріх на
дошці біля цієї лінії. Потім помістіть ілюстрацію із зображенням Спасителя на
дошці над цією лінією і напишіть слово Посередник під ілюстрацією.

• Хто такий посередник? (Той, хто допомагає спілкуватися особам чи групам
між собою, щоб вирішити їх відмінності і примирити їх).

• Яким чином Ісус Христос є Посередником між нами і Небесним Батьком?
(Своєю спокутною жертвою Спаситель приготував шлях, щоб усі люди
могли подолати негативні наслідки Падіння, покаятися, примиритися з
Небесним Батьком і отримати благословення спасіння. Це одна з причин,
чому ми молимося Батьку в ім’я Ісуса Христа).

Покажіть, як Спаситель приготував для нас шлях примиритися з Небесним
Батьком, намалювавши стрілочку від фігури, яка символізує нас, до
зображення, яке символізує присутність Небесного Батька.

• Крім молитви, що ще нам заповідано робити в ім’я Ісуса Христа?
(Напишіть відповіді студентів на дошці).

Напишіть на дошці наступну сформульовану доктрину: Оскільки Ісус
Христос є нашим Спасителем і Посередником перед Батьком, то всі
молитви, благословення та обряди священства мають виконуватися в
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Його ім’я. Попросіть студентів, за бажанням позначити це формулювання під
заголовком “Ісус Христос” в доктринальній темі 1, “Божество”, в їхніх
примірниках Опанування доктрини. Базовий документ і записати це у своїх
Писаннях біля 3 Нефій 18:15, 20–21.

Сегмент 8 (10 хвилин)
Напишіть на дошці наступне формулювання доктрини: Оскільки Ісус Христос є
нашим Спасителем і Посередником перед Батьком, то всі молитви,
благословення та обряди священства мають виконуватися в Його ім’я.
Попросіть студентів знайти доктринальний уривок для опанування, який
підтверджує цю доктрину (3 Нефій 18:15, 20–21). Попросіть першого студента,
який знайде цей уривок, почати читати його вголос, а всіх інших
приєднуватися до читання вголос у міру того, як вони знаходитимуть
цей уривок.

Поясніть, що використання імені Ісуса Христа в молитвах, благословеннях та
обрядах євангелії прикликають Його божественну владу і силу (див. Авраам
1:18).

Поділіть студентів на групи по двоє чи троє. Напишіть на дошці наступні
посилання на Писання і призначте кожній групі одне чи більше посилань: Дії
2:37–38; Дії 3:2–8; Учення і Завіти 84:66–70; Mойсей 1:21–22.

Попросіть студентів прочитати призначені їхній групі уривки з Писань і
пошукати деякі результати молитов, благословень і обрядів священства,
виконаних в ім’я Ісуса Христа. Після того як пройде достатньо часу, попросіть
члена кожної групи звітувати про те, що він чи вона знайшли.

Попросіть студентів подумати, як їхнє життя було благословенне завдяки
молитвам, благословенням священства та обрядам священства, виконаним в
ім’я Ісуса Христа. Запросіть кількох студентів поділитися своїм досвідом
з класом.

Практична вправа (15 хвилин)
Попросіть студентів відкрити розділ “Набуття духовного знання” в їхніх
посібниках Опанування доктрини. Базовий документ. Розгляньте значення
трьох принципів: “Діяти з вірою”, “Розглядати поняття і питання з погляду на
вічну перспективу” та “Прагнути подальшого розуміння з божественно
призначених джерел”.

Покажіть або напишіть на дошці такі запитання:

Як сестра дівчинки допомогла їй діяти з вірою?

Як сестра дівчинки допомогла їй оцінити ситуацію з погляду на вічну
перспективу?

Як сестра дівчинки допомогла їй шукати розуміння з божественно
призначених джерел?
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Поділіть клас на пари і дайте кожній парі примірник роздаткового
матеріалу з СМС-повідомленнями в кінці цього навчального заняття.

Попросіть їх прочитати сценарій та обговорити запитання, написані на дошці.

Після того як студенти обговорять свої відповіді в парах, попросіть кількох з
них пояснити свої відповіді класу. Поділіться своїм свідченням, що Небесний
Батько любить усіх Своїх дітей досконалою любов’ю і що ми всі однакові для
Нього. Попросіть студентів намагатися побачити інших такими, якими їх
бачить Небесний Батько.

Перевірка опанування доктринальних уривків
Наступна вправа може допомогти студентам перевірити знання всіх
доктринальних уривків для опанування, які вони запам’ятали, вивчаючи курс
семінарії по Книзі Мормона.

Напишіть на дошці уривки для опанування доктрини з Книги Мормона, які ви
вже вивчили. Виділіть студентам від 5 до 7 хвилин на підготовку короткої
духовної думки, якою вони можуть поділитися з класом, використовуючи один
з тих доктринальних уривків для опанування. Попросіть їх зробити наступне,
коли вони будуть ділитися своїми думками стосовно Писань:

1. Прочитати вибраний ними доктринальний уривок для опанування.

2. Пояснити, чого цей уривок з Писань навчає нас про сформульовану
доктрину в посібнику Опанування доктрини. Базовий документ або як її
підтверджує.

3. Пояснити, що для них означає ця доктрина.

4. Поділитися, чому вони думають, що молоді важливо розуміти цю доктрину.

5. Принести своє коротке свідчення про цю доктрину або підтвердити свою
віру в неї.

Протягом наступного тижня просіть кількох студентів ділитися з класом їхніми
духовними думками з Писань під час вступної духовної частини уроку або на
початку чи в кінці уроку, якщо дозволятиме час.

БОЖЕСТВО

23








	Зміст
	Рекомендації для вчителів
	Набуття духовного знання
	Божество



