
КРАТКО РЪКОВОДСТВО
Цели за всекидневно изучаване на Писанията

КАКВО Е НОВОТО ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА
Започвайки от 1 януари 2021 г., учениците от Семинар, които желаят да получат  
кредит от курса, е необходимо да четат книгата с Писания от курса за изучаване поне  
75 процента от календарните дни през семестъра. (Вж. „Изисквания за изучаване на 
Писанията за завършване на курса“ в ръководството). Учителите могат да помагат на 
учениците да изпълнят това, като ги подкрепят в поставянето и изпълнението на  
целите за всекидневно изучаване на Писанията.

ЦЕННОСТТА НА ЕЖЕДНЕВНОТО ИЗУЧАВАНЕ НА ПИСАНИЯТА
Президент Нелсън учи: „Докато се стремим да бъдем ученици на Исус Христос, нашите  
усилия да Го чуваме трябва да са по- съзнателни от всякога. Нужни са обмислени и  
последователни усилия да изпълваме живота си с Неговите слова, Неговите учения  
и Неговите истини…. Ежедневното потапяне в Божието слово има съществено значе-
ние за духовното оцеляване, особено в тези дни на все повече нестабилност. Когато  
ежедневно се угощаваме със словата на Христа, словата на Христа ще ни казват как  
да реагираме при трудности, които никога не сме си представяли, че ще имаме“  
(„Слушайте Него“, обща конференция, април 2020 г.).

КАК МОЖЕТЕ ДА ПОМАГАТЕ НА ВАШИТЕ УЧЕНИЦИ
Във всяко учебно занятие учителите могат да помагат на учениците, като създават 
възможности за изучаване, свързани с Писанията. Учителите биха могли да 
предоставят време на учениците за обсъждане в началото на всеки семестър относно 
ценността на изучаването на Писанията и възможността чрез тях да се доближават все 
повече до своя Спасител Исус Христос. Учениците трябва да бъдат насърчавани да си 
поставят собствени цели за всекидневно изучаване на Писанията.
Учителите играят важна роля в подпомагането на учениците да изпълнят своите 
цели за всекидневно самостоятелно изучаване на Писанията. Учителите могат да 
изпълняват тази роля по много начини, като:
• Използват Писанията и ученията на съвременните пророци, за да помогнат на уче-

ниците да разберат важността на ежедневното изучаване на Писанията за собстве-
ното им ученичество и обръщане към Исус Христос.

• Помагат на учениците да си поставят цели за ежедневно изучаване на Писанията, 
които са подходящи, смислени и адаптирани към техните нужди и възможности.

• Познават учениците и редовно проследяват с тях преживяванията им, свързани с 
изучаването на Писанията.

• Редовно предоставят в клас възможности на учениците да свидетелстват за това, 
което са научили и почувствали относно Исус Христос и Неговото Евангелие, чрез 
своето лично изучаване на Писанията.
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• Постоянно помагат на учениците да бъдат отговорни, като създават възможности 
за тях по време на уроците да проследяват своето лично изучаване на Писанията в 
приложението mySeminary или чрез други методи за записване. 

• Помагат на учениците по такъв начин, че да ги насърчават да успяват да навак-
сат с четенето на Писанията, ако не са успели да изпълнят поне 75 процента от 
плануваното.

НАЛИЧНИ РЕСУРСИ ЗА УЧИТЕЛИ
• Всички учители трябва да бъдат обучавани от своите ръководители на учебни  

групи в Институт или Семинар чрез опит, свързан с преподаването или месечни  
обсъждания. Местното адаптиране към това обучение трябва да бъде направено 
след консултация с регионалния директор.

• Предложения за подпомагане на учениците да записват и проследяват своето всеки-
дневно четене на Писанията от приложението mySeminary могат да бъдат открити 
на https://web.microsoftstream.com/channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec.

• В области, където не е на разположение приложението mySeminary, може да се 
направи местно адаптиране.

• Принципите, които са в раздела „Работа за наваксване“ от ръководството трябва да 
се прилагат, когато помагате на ученик, който не е успял да покрие поне 75 процен-
та от плануваното. Примери за наваксване с четенето на Писанията могат да бъдат 
открити в споменатите по- горе материали за обучение.

https://web.microsoftstream.com/channel/8600711f-29ec-40c8-99d2-c1240a7204ec

