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Въведение





Преглед на оценките на
изучаването
Оценяването на знанията позволява на ученика да разбира, обяснява, прилага
и свидетелства за важни учения и принципи. Успешното завършване на
оценяване на знанията в курса е необходимо за получане на кредити.

Като учители или администратори вие можете да помогнете на
учениците успешно да завършат оценяването на знанията, като гледате

видео материала „Best Practices for Learning Assessments“ (8:30). Когато
видеото ви вдъхнови, прегледайте и попълнете разделите в документа
„Най-добри практики за оценяване на знанията“.

Също можете да помагате на учениците успешно да завършват оценяване на
знанията, като последователно преподавате, подчертавате и преговаряте
основните учения и принципи по време на целия курс. Учебни ръководства са
осигурени, за да помагат на учители и ученици да определят някои от
основните учения и принципи в курса.

Софтуерът за оценяване на знанията ще ви помага да ръководите оценяването
на знанията и бързо да събирате резултатите. Имате две възможности за
ръководене на провежданото оценяване.

• Онлайн. Тази възможност позволява на учениците да използват компютър
или мобилно устройство, за да провеждат оценяване на знанията.
Показаните знания автоматично се оценяват и учениците получават отчет,
който показва техните оценки и кои въпроси са сгрешили.

• На хартия. Тази възможност позволява на учениците да използват хартия
и молив, за да провеждат оценяване на знанията. Всеки лист за отговори (с
кръгчета) има уникален код за всеки ученик. Вие ще сканирате
съответните листове и те ще бъдат автоматично оценени.

Обучение за софтуера е достъпно на следните езици:

китайски

английски

френски

немски

италиански

японски

корейски

португалски

руски

испански
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Създаване на специални
условия за ученици с
увреждания
Целта на създаването на специални условия е да се позволи на ученици със
специални нужди, увреждания или различни здравословни проблеми да
участват в изпита наравно с останалите ученици. Учителите трябва да
направят необходимата подготовка, за да отговорят на специалните нужди,
увреждания или здравословни проблеми на своите ученици. Следват указания,
които да се вземат предвид при създаването на условия за вашите ученици:

1. Определете учениците, които имат специални нужди или увреждания.
Проведете личен разговор с всеки ученик, за да определите неговите или
нейните специални нужди. Слушайте внимателно и бъдете позитивни.
Може да проведете разговори с родителите на тези ученици или с
църковните им ръководители, за да ви помогнат да разберете техните
специални нужди.

2. На база на вашите разговори, изгответе план, който отговаря на нуждата/
ите на ученика.

3. Осъществяване на подготовката. Индивидуалната подготовка за всеки
ученик трябва да остане поверителна. Невъзможно е да се изброят всички
възможни условия, които може да се наложи да създадете, но следват някои
примери за такива:

Презентация: Осигурете на ученика аудио версия на оценяването,
осигурете указания и устно оценяване, или осигурете версия на
оценяването с по‑голям шрифт (вж. Страницата за оценяването за
възможните формати на изпита).

Настаняване: Осигурете специално място на ученика в класната стая,
осигурете място с минимално количество разсейващи фактори или
проведете оценяването в малка група или в друга стая.

График на оценяването: Проведете оценяването на няколко пъти или в
няколко дни, позволете различните части на оценяването да бъдат вземани
в различен ред, проведете оценяването в определено време от деня или
позволете повече време за завършване на оценяването.

Отговор: Позволете на ученика да отговори устно на въпросите,
позволете отговорите да бъдат диктувани на записващ човек или
устройство, или позволете отговорите да бъдат отбелязвани в изпитна
книжка, вместо на листа с отговори.

4. Избягвайте условия, които променят или намаляват очакванията към
обучението на ученика.
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5. Обичайте всеки свой ученик както Христос е правил и следвайте
подтиците на Духа, докато се подготвяте да посрещнете нуждите на
учениците.

6. Отидете на следната църковна страница, за да откриете повече обща
информация за оказване на помощ на хора с увреждания: lds.org/topics/
disability

СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕЖДАНИЯ

x



Учебни ръководства





Учение и завети 1 – 75 и
Джозеф Смит – История
Въпроси за овладяване на Писанията: Разбиране на ученията, дадени в
откъсите за овладяване на Писанията.

• Джозеф Смит – История 1:15–20

• Учение и завети 1:37–38

• Учение и завети 6:36

• Учение и завети 8:2–3

• Учение и завети 10:5

• Учение и завети 13:1

• Учение и завети 18:10–11

• Учение и завети 18:15–16

• Учение и завети 19:16–19

• Учение и завети 19:23

• Учение и завети 25:13

• Учение и завети 46:33

• Учение и завети 58:27

• Учение и завети 58:42–43

• Учение и завети 64:9–11

Въпроси за съдържанието: Разбиране на някои от главните събития или
разкази, съпътстващи и описващи обстановката в съответния откъс от
Писанията.

• Свидетелството на Оливър Каудъри, че делото на Джозеф Смит е от Бог
(вж. У. и З. 6:22–23)

• Загубата на 116 страници от ръкописа и принципите, които Джозеф Смит
научава (вж. У. и З. 3; 10)

• Истини, които научаваме от Първото видение (вж. Джозеф Смит –
История 1:11–20)

• Хронологична последователност на ключовите събития: Първото видение,
Джозеф Смит получава златните плочи, възстановяване на
свещеничеството, организиране на Църквата и преместване в
Къртланд, Охайо.

• Пратениците, които възстановяват Аароновото и Мелхиседековото
свещеничество (вж. У. и З. 13; Джозеф Смит – История 1:72)

• Централното място на Сион и значенията на думата Сион (вж. У. и З. 57;
Предани ще сме на вярата: Евангелски справочник, 2004 г., с. 168)
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Учения и принципи: Разбиране на включените в Учение и завети основни
учения и принципи.

• Принципи, които определят откровението: подготовка за получаване на
откровение (вж. У. и З. 9:7–9), разпознаване на откровение (вж. У. и З.
8:1–5), разпознаване на истинско откровение от лъжливи идеи (вж. У. и З.
50:10–36) и разбиране, че пророкът получава откровение да ръководи
Църквата, а хората с призования получават откровение за техните
отговорности (вж. У. и З. 28:1–7)

• Причини, поради които Църквата на Исус Христос на светиите от
последните дни е единствената истинна и жива църква (вж. У. и З. 1:30;
18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

• Това, което Учение и завети учи за Единението на Исус Христос (вж. У. и З.
29:30–45), кръщението (вж. У. и З. 20:72–74; 22:1–4), причастието (вж. У. и
З. 20:77, 79; 27:1–2), даровете на Духа (вж. У. и З. 46:8–26), брака (вж. У. и З.
49:15–17), мисионерската работа (вж. У. и З. 15:6; 33:7–10; 65:1–6),
подготовката за Второто пришествие (вж. У. и З. 45:32, 39, 57), Писанията
(вж. У. и З. 68:2–4), закона за посвещаването (вж. У. и З. 42:30–42) и
Книгата на Мормон (вж. У. и З. 20:8–12)

• Ролята на Пророка Джозеф Смит в последната диспенсация (вж. У. и З.
27:5–14; 65:2)

• Ролята на пророка за получаване на откровение за Църквата (вж. У. и З.
21:1, 4–6; 28:2, 6–7; 43:1–7)

Ключови термини: Разбиране на значението на ключови термини.

• Вечен живот (вж. У. и З. 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Безсмъртие (вж. Предани ще сме на вярата, с. 21)

• Новият и вечен завет (вж. У. и З. 66:2)

• Голямото вероотстъпничество и лично вероотстъпничество (вж. Предани
ще сме на вярата, с. 19)

• Духовна смърт (вж. У. и З. 29:40–41)

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТИ 1 –  75 И ДЖОЗЕФ СМИТ – ИСТОРИЯ
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Учение и завети 76 –
Официално изявление 2
Въпроси за овладяване на Писанията: Разбиране на ученията, дадени в
откъсите за овладяване на Писанията.

• Учение и завети 76:22–24

• Учение и завети 76:40–41

• Учение и завети 78:19

• Учение и завети 82:10

• Учение и завети 88:124

• Учение и завети 89:18–21

• Учение и завети 107:8

• Учение и завети 121:36, 41–42

• Учение и завети 130:22–23

• Учение и завети 131:1–4

Въпроси за съдържанието: Разбиране на някои от главните събития или
разкази, съпътстващи и описващи обстановката в съответния откъс от
Писанията.

• Пратениците, които възстановяват определени свещенически ключове на
Пророка Джозеф Смит и Оливър Каудъри в храма Къртланд (вж. У. и З.
110:11–16)

• Принципи относно изпитанията, които Пророкът Джозеф Смит научава,
докато е в затвора в Либърти (вж. У. и З. 122:7)

• Основните места за събиране на ранните светии (вж. У. и З. 124, заглавие
на раздела; У. и З. 136, заглавие на раздела, 1–18; Doctrine and Covenants and
Church History Study Guide for Home-Study Seminary Students, 2013 г., с.
339–349)

• Организиране на Обществото за взаимопомощ (вж. Daughters in My
Kingdom: The History and Work of Relief Society, 2011 г., с. 11–25)

• Появата на Скъпоценен бисер (вж. Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide, с. 354–358)

Учения и принципи: Разбиране на включените в Учение и завети основни
учения и принципи.

• Клетвата и заветът на свещеничеството (вж. У. и З. 84:33–44), възкресение
и царствата на слава (вж. У. и З. 88:14–24), Словото на мъдростта (вж. У. и
З. 89), Светлината на Христос (вж. У. и З. 88:1–13), стражи на кулата (вж. У.
и З. 101:43–62), дисциплинарни съвети на Църквата (вж. У. и З. 102;
Предани ще сме на вярата: Евангелски справочник, 2004 г., с. 206), кога
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практиката на многобрачие е оправдана (вж. У. и З. 132:45, 48),
подчинение (вж. У. и З. 130:21) и десятък (вж. У. и З. 119)

• Храмова работа (вж. У. и З. 109; 110), извършване на обреди за нашите
предшественици (вж. У. и З. 128:15) и проповядване на Евангелието в света
на духовете (вж. У. и З. 138:29–32)

• Получаване на царство на слава и получаване на възвисяване в
селестиалното царство (вж. У. и З. 76:30–70; 131:1–4; 137:10)

• Истини, преподавани в „Семейството: Прокламация към света“ (вж.
Doctrine and Covenants and Church History Study Guide, с. 373–376)

• Ролята на Пророка Джозеф Смит за възстановяване на истината, обредите
и свещеничеството (вж. У. и З. 135:3)

• Откровение, обявено в Официално изявление 2

• Наследяване в Първото президентство, когато пророкът почине (вж.
Doctrine and Covenants and Church History Study Guide, с. 334–339)

• Новият и вечен завет на брака (вж. У. и З. 132:19–21)

Ключови термини: Разбиране на значението на ключови термини.

• Надаряване в храма (вж. У. и З. 95:8; 109:22–23)

УЧЕНИЕ И ЗАВЕТИ 76 –  ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ 2
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Старият завет: Битие – Рут
Въпроси за овладяване на Писанията: Разбиране на ученията, дадени в
откъсите за овладяване на Писанията.

• Моисей 1:39

• Моисей 7:18

• Aвраам 3:22–23

• Битие 1:26–27

• Битие 2:24

• Битие 39:9

• Изход 19:5–6

• Изход 20:3–17

• Исус Навин 24:15

Въпроси за съдържанието: Разбиране на някои от ключовите разкази, хора,
периоди и символи.

• Най-важното послание на Стария завет и това, което представляват или
към което насочват повечето символи, закони, образи, пророчества и
събития в Стария завет (вж. Моисей 5:7–8; Мосия 3:13–15)

• Символът на кръвта по гредите на вратите (вж. Изход 12:21–23), медната
змия (вж. Числа 21:8–9; Алма 33:19–22) и заповедта към Авраам да
пожертва сина си (вж. Битие 22:10–12; Йоан 3:16)

• Познанието на Моисей, което му помага да победи Сатана (вж. Моисей
1:4–7, 13)

• Дадените на Адам и Ева в Едемската градина заповеди (вж. Моисей
2:26–30; 3:16–17)

• Ной и потопът: как на потопа може да се гледа като на благословия за все
още неродените духове и за нечестивите, по това време (вж. Моисей
8:22–30; 2 Нефи 26:24; Old Testament Study Guide for Home-Study Seminary
Students, 2015 г., с. 38)

• Яков и Исав: изборите, които прави Исав, показващи неуважението му
към неговото първородство (вж. Битие 25:29–34; 26:34–35; Old Testament
Study Guide,с. 65–66)

• Йосиф продаден в Египет: уроци за изпитанията (вж. Битие 45:7–8;
50:20–21)

• Призоваване на Моисей да избави Израил: Божиите слова, които помагат
на Моисей да преодолее съмнението си (вж. Изход 3:12, 17)

• Ключови уроци от Израил в пустошта: какво дава Господ всекидневно на
Израил, за да си спомнят за Него (вж. Изход 16:4–5), благословии на
скинията (вж. Изход 25:8, 22; 29:43–46), как описаните в Левит жертви
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насочват Израил към Исус Христос (вж. Левит 1:3–9; 4:20–31; 16:21–22) и
отговора на Халев и Исус Навин на „лошата вест“ (вж. Числа 14:7–9)

• Уроци, научени от влизането в обетованата земя и превземането на
Ерихон (вж. Исус Навин 6)

• Обща последователност на ключови пророци: Адам, Енох, Ной, Авраам и
Моисей (вж. „Хронология“ в Ръководство към Писанията; вж. също
LDS.org)

• Основни действащи лица в първата част на Стария завет: Адам, Ева,
Моисей, Енох, Ной, Авраам, Лот, Сара, Исаак, Ревека, Яков, Рахил, Исав,
Йосиф, Аарон, Халев, Исус Навин, Валаам, Самсон, Гедеон и Рут

Учения и принципи: Разбиране на включените в Стария завет основни
учения и принципи.

• Ролята на Исус Христос в Сътворението (вж. Моисей 1:32–33)

• Свързаните с Падението принципи: какво е направено в доземния живот,
за да се преодолее Падението (вж. Моисей 4:2), условия след Падението
(вж. Моисей 3:17; 4:11; 5:2; 6:48; 2 Нефи 2:22–23) и какво научават Адам и
Ева за Падението, след като то се случва (вж. Моисей 5:9–11)

• Ученията за повторното раждане (вж. Моисей 6:59), Авраамовият завет
(вж. Авраам 1:19; 2:6–11; Битие 17:1–7) и искреното покаяние (вж Предани
ще сме на вярата: Евангелски справочник, 2004 г., с. 123–127)

• Наученото от Енох за същността на Бог и Сатана (вж. Моисей 7:26–30)

• Научени от Стария завет уроци за семейството и брака: причини, поради
които бракът между мъжа и жената е постановен от Бог (вж. Моисей
3:18–25), благословии, запазени за хората, които останат верни на
храмовите си завети (вж. Битие 28:1–22; Old Testament Study Guide, с . 67–69),
взаимоотношенията между съпруг и съпруга (вж. Моисей 3:18–25; Битие
2:24), заповеди, които Бог е дал на сключилите брак (вж. Моисей 2:26–28) и
заповедите, които Бог е дал на родителите, (вж. Моисей 6:1, 5–6, 23)

Ключови термини: Разбиране на значението на ключови термини.

• Избран гледач (вж. Превода на Джозеф Смит, Битие 50:26–27, (в
Ръководство към Писанията); 2 Нефи 3:6–7)

СТАРИЯТ ЗАВЕТ:  БИТИЕ – РУТ
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Старият завет: 1 Царете
– Малахия
Въпроси за овладяване на Писанията: Разбиране на ученията, дадени в
откъсите за овладяване на Писанията.

• 1 Царете 16:7

• Псалми 24:3–4

• Псалми 119:105

• Псалми 127:3

• Притчи 3:5–6

• Исайя 1:18

• Исайя 5:20

• Исайя 29:13–14

• Исайя 53:3–5

• Исайя 58:6–7

• Исайя 58:13–14

• Йеремия 1:4–5

• Йезекиил 37:15–17

• Амос 3:7

• Малахия 3:8–10

• Малахия 4:5–6

Въпроси за контекста и съдържанието: Разбиране на някои от основните
разкази и съответните принципи.

• Самуил и Илий: на какво ни учи преживяването на Самуил за това да се
научим да разпознаваме гласа Господен (вж. 1 Царете 3:4–10)

• Причини, поради които Израил желае цар (вж. 1 Царете 8:6–7, 19–20)

• Давид и Голиат: на какво разчита Давид, за да победи Голиат (вж. 1 Царете
17:37, 45–47)

• Подпирането на ковчега на завета от Оза: уроци, научени за насочването
или поправянето на Божието дело без опълномощената власт (вж. 2 Царете
6:3–7)

• Давид и Витсавее: уроци, научени за избягването на изкушения и
контролиране на плътски желания (вж. 2 Царете 11:1–5)

• Бракът на Соломон с жени от неизраилско потекло: последствия от
сключване на брак извън завета (вж. 3 Царете 11:3–6)
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• Илия и вдовицата в Серепта: какво прави вдовицата, за да действа с вяра
(вж. 3 Царете 17:9–16)

• Илия и неговото съревнование с пророците на Ваал: уроци, научени за
силата на Бог (вж. 3 Царете 18:26–29, 36–39)

• Нееман: уроци, научени за следването на пророка (вж. 4 Царете 5:9–10,
13–14)

• Построяването отново на храма в Ерусалим: уроци, научени за
противопоставянето (вж. Ездра 4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Естир: уроци, научени за смелостта (вж. Естир 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6)

• Йов: уроци, научени за изпитанията (вж. Йов 13:13–16)

• Даниил: истини, научени от неговото преживяване в царския двор (вж.
Даниил 1:3–20)

• Сънят на цар Навуходоносор: истини, научени за Божието царство (вж.
Даниил 2:34–35, 44–45; У. и З. 65:2)

• Седрах, Мисах и Авденаго: уроци, научени за вярата (вж. Даниил 3:14–18)

Учения и принципи: Разбиране на включените в Стария завет основни
учения и принципи.

• Благословии от богослужението в храма (вж. 3 Царете 8:37–40; вж. също
Ръководство към Писанията: „Храм“ и да станем избавители на хълма
Сион (вж. Авдий 1:17, 21; вж. също Учения на президентите на Църквата:
Джозеф Смит, 2007 г., с. 501)

• Условията по време на Милениума (вж. Исайя 65:21–25)

• Единението на Исус Христос: как Старият завет свидетелства за Исус
Христос чрез символизъм, истории, пророци и откъси за овладяване на
Писанията (вж. Моисей 6:63; вж. също Мосия 3:15)

Ключови изрази от Писанията: Разбиране на смисъла и значението на
ключови изрази от Писанията.

• „На дланите Си съм те врязал“ (Исайя 49:16)

• „Ще излея Духа Си на всяка твар“ (Йоил 2:28)

СТАРИЯТ ЗАВЕТ:  1  ЦАРЕТЕ –  МАЛАХИЯ

10



Новият завет: Матей
– Йоан
Въпроси за овладяване на ученията: Разбиране на ученията, дадени в
откъсите за овладяване на ученията.

• Maтей 5:14–16

• Maтей 11:28–30

• Maтей 16:15–19

• Матей 22:36–39

• Лука 24:36–39

• Йоан 3:5

• Йоан 7:17

• Йоан 14:15

• Йоан 15:16

• Йоан 17:3

Въпроси за контекста и съдържанието: Разбиране на някои от основните
разкази и съответните принципи.

• Исус е кръстен: истини, научени за Божеството (вж. Матей 3:16–17)

• Исус е изкушаван: уроци, научени за преодоляване на изкушението (вж.
Матей 4:3–11)

• Исус призовава дванадесетте Си апостоли: какво получават апостолите,
след като са призовани (вж. Матей 10:1–4)

• Петър върви по вода: уроци, научени за преодоляване на страховете и
съмненията (вж. Матей 14:28–31)

• Традицията за миенето на ръцете: уроци, които Исус проповядва за това,
което ни опорочава (вж. Матей 15:10–20)

• Свидетелството на Петър: уроци, научени за получаването на свидетелство
(вж. Матей 16:13–19)

• Ученията на Господ за брака: уроци, научени за брака (вж. Матей 19:3–9)

• Напътствията на Спасителя към апостолите, след като Той е възкресен (вж.
Матей 28:19–20)

• Исус съветва богат юноша: истини, които да ни помогнат да получим
вечен живот (вж. Марк 10:17–22)

• Познаване на вестителя, който е изпратен да подготви пътя за Исус
Христос (вж. Лука 7:27–28).

• Притчата за добрия самарянин: разбиране на истината, която може да
помогне на хората да получат вечен живот (вж. Лука 10:25–37)
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• Притчите за изгубената овца, загубената драхма и блудния син: уроци,
научени за оказване помощ на хора, които са се изгубили (вж. Лука 15)

• Спасителят проповядва на Никодим за това какво е нужно, за да бъде
духовно прероден (вж. Йоан 3:3–5).

• Познание кой е Йехова, Богът от Стария завет (вж. Йоан 8:56–58; John 8:58,
бележка под линия b).

• Разбиране на символизма за Исус Христос като пастир (вж. Йоан 10:11–15)

• Исус измива краката на апостолите: уроци, научени за служението (вж.
Йоан 13:12–17)

• Как ние можем да засвидетелстваме своята любов към Спасителя (вж. Йоан
14:15)

• Ролите на Светия Дух (вж. Йоан 16:13; вж. също Йоан 14:26)

• Нещото, което Исус проповядва, че е съществено за получаване на вечен
живот (вж. Йоан 17:3)

• Какво прави Спасителят, за да преодолее смъртта (вж. Йоан 20:17–20; вж.
също Йоан 5:26)

Учения и принципи: Разбиране на дадените в Новия завет основни учения
и принципи.

• Следването на ученията и заповедите на Исус Христос ни помага да станем
като нашия Небесен Отец (вж. Матей 5:48).

• Подготвяне за Второто пришествие на Господ (вж. Джозеф Смит – Матей
1:38–54)

• Причини за вземане от причастието (вж. Матей 26:26–28; Преводът на
Джозеф Смит 26:22, 24–25 (в the Bible appendix или Ръководство към
Писанията, scriptures.lds.org)

• Цели на Господния ден (вж. Марк 2:23–3:6)

• Как да получим свидетелство за ученията, проповядвани от Исус Христос
(вж. Йоан 7:16–18)

• Да можете да обяснявате ролята на Исус Христос в плана на спасение и да
излагате причините, поради които Той е Този, Който трябва да извърши
Единението.

• Да можете да обяснявате необходимостта и резултата от Единението на
Исус Христос.

• Да можете да споделяте научени истини, които да ви помагат да се
доближавате към Исус Христос.

• Да можете да дадете пример за нещо направено през тази учебна година,
което да ви е доближило към Исус Христос.

Ключови изрази от Писанията: Разбиране на смисъла и значението на
ключови изрази от Писанията.

НОВИЯТ ЗАВЕТ:  МАТЕЙ – ЙОАН
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• Разберете някои ключови изрази от Писанията, които описват
страданията на Спасителя в Гетсиманската градина (вж. Матей 26:38–39;
Марк 14:32–34).

НОВИЯТ ЗАВЕТ:  МАТЕЙ – ЙОАН
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Новият завет: Деянията –
Откровението
Въпроси за овладяване на учения: Разбиране на доктрините, дадени в
откъсите за овладяване на ученията.

• Деянията 3:19–21

• 1 Коринтяните 2:5, 9–11

• 1 Коринтяните 6:19–20

• 1 Коринтяните 11:11

• 1 Коринтяните 15:20–22

• 1 Коринтяните 15:40–42

• Ефесяните 2:19–20

• Ефесяните 4:11–14

• 2 Солуняните 2:1–3

• 2 Tимотей 3:15–17

• Евреите 12:9

• Послание на Яков 1:5–6

• Послание на Яков 2:17–18

• 1 Послание на Петър 4:6

• Откровението 20:12

Въпроси за контекста и съдържанието: Разбиране на някои от основните
разкази и съответните принципи.

• Апостол Павел проповядва Евангелието на Корнилий: уроци, научени за
истините, получени от Бог (вж. Деянията 10:28–35, 44–48)

• Апостол Павел проповядва на цар Агрипа: какво е нужно, за да се обърнеш
към Исус Христос (вж. Деянията 26:26–29)

• Какво символизира кръщението (вж. Римляните 6:3–6)

• Какво проповядва апостол Павел за нашите тела (вж. 1 Коринтяните
6:19–20), отношенията между съпруг и съпруга (вж. 1 Коринтяните 11:11),
какво ще ни помага да преодоляваме съвременните опасности (вж.
2 Тимотей 3:15–17) и превъзмогване на изпитания (вж. Евреите 12:2–4)

• Примери за плодовете на Духа (вж. Галатяните 5:22–23)

• Истини за благодатта и делата (вж. Ефесяните 2:7–10; Послание на Яков
2:17–18)

• Ролята на пророците и апостолите (вж. Ефесяните 4:11–14)

14



• Благословиите от обличането на цялото Божие всеоръжие (вж. Ефесяните
6:11–13)

• По какъв начин пророците от Стария завет извършват чудеса (вж. Евреите
11)

• Истини, които помагат на праведните да победят Сатана в доземния живот
(вж. Откровението 12:11)

Учения и принципи: Разбиране на дадените в Новия завет основни учения
и принципи.

• Кога пророците започват да предричат Възстановяването на Евангелието
(вж. Деянията 3:21)

• Благословии от разбирането, че ние сме наследници на Бог (вж. Деянията
17:28)

• Какво е необходимо, за да бъде пълен обредът на кръщението (вж.
Деянията 19:2–6)

• Какво е необходимо, за да бъдем оправдани от греха (вж. Римляните
3:24–26; вж. също Мороний 10:32–33)

• Благословиите от това да бъдем духовни чеда на нашия Небесен Отец (вж.
Римляните 8:16–18)

• Как да разбираме делата на Бог (вж. 1 Коринтяните 2:10–11, 14)

• Какво е възможно благодарение на възкресението на Исус Христос (вж.
1 Коринтяните 15:20–22)

• Разбиране на диспенсацията на пълнотата на времената: какво
представлява и какво включва тя (вж. Ефесяните 1:10)

• Кой е Първородният сред духовните чеда на Небесния Отец, Създателят на
всички неща, Ръководителят на Църквата и Първият възкресен (вж.
Колосяните 1:12–19)

• Истини за подготовката за Второто пришествие на Исус Христос (вж.
1 Солуняните 5:1–6)

• Истини за Исус Христос: Неговата роля и качества (вж. Евреите 1:1–3)

• Истини, които ръководят хората, получаващи свещеничеството (вж.
Евреите 5:4)

• Какво можем да сторим, ако ни липсва мъдрост (вж. Послание на Яков
1:5–6)

• Учението за спасението на мъртвите: защо Евангелието се проповядва на
хората, които са починали (вж. 1 Послание на Петър 4:6)

Ключови изрази от Писанията: Разбиране на смисъла и значението на
ключови изрази от Писанията.

• „Скръб по Бог“ (вж. 2 Коринтяните 7:10; вж. също Предани ще сме на
вярата: Евангелски справочник, 2004 г., с. 125–126)

НОВИЯТ ЗАВЕТ:  ДЕЯНИЯТА – ОТКРОВЕНИЕТО
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• „Времето, когато ще се възстанови всичко“ (вж. Деянията 3:21; вж. също
Деянията 3:19–21)

• „Диспенсацията на пълнотата на времената“ (Ефесяните 1:10; вж. също У.
и З. 128:18; Bible Dictionary, „Dispensations“)

НОВИЯТ ЗАВЕТ:  ДЕЯНИЯТА – ОТКРОВЕНИЕТО
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Книгата на Мормон: 1
Нефи 1 – Алма 16
Въпроси за овладяване на ученията: Разбиране на доктрините, дадени в
откъсите за овладяване на ученията.

• 1 Нефи 3:7

• 2 Нефи 2:22–25

• 2 Нефи 2:27

• 2 Нефи 26:33

• 2 Нефи 28:30

• 2 Нефи 32:3

• 2 Нефи 32:8–9

• Moсия 2:17

• Moсия 2:41

• Мосия 3:19

• Мосия 4:9

• Мосия 18:8–10

• Алма 7:11-13

Въпроси за контекста и съдържанието: Разберете някои от основните
разкази и съответните принципи.

• Кой божествен свидетел за Книгата на Мормон ще помогне на някого да
узнае (вж. Въведение към Книгата на Мормон, абзац 8–9)

• Основната цел на авторите на Книгата на Мормон (вж. 1 Нефи 6:4–6;
2 Нефи 25:23)

• Нефи се сдобива с плочите от пиринч: уроци, научени относно
подчинението (вж. 1 Нефи 3:7)

• Синовете на Лехий се връщат заедно със семейството на Исмаил: уроци,
научени относно брака (вж. 1 Нефи 7:1–5)

• Нефи прави Малките плочи: уроци, научени относно спазването на
заповедите (вж. 1 Нефи 9:3; 5–6; У. и З. 10:38–45)

• Какво разкрива Книгата на Мормон на всички хора (вж. 1 Нефи 13:26–29,
39–42)

• Лиахоната: уроци, научени относно получаване на напътствия от Бог (вж.
1 Нефи 16:27–29)

• Какво учи Книгата на Мормон относно Пророка Джозеф Смит (вж.
2 Нефи 3:6–8, 15, 24)
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• Пророчества относно начина, по който някои хора ще реагират на
пророците в последните дни (вж. 2 Нефи 27:1–5)

• Пророчество относно начина, по който Книгата на Мормон ще бъде
преведена от Джозеф Смит (вж. 2 Нефи 27:6–23)

• Отношението на Господ към целомъдрието (вж. Яков 2:22–35)

• Ученията на цар Вениамин за благословиите, получавани при спазване на
заповедите (вж. Мосия 2:41)

• Резултатите от отхвърляне на естествения човек (вж. Мосия 3:19)

• Какво узнават гледачите (вж. Мосия 8:13–17)

• Омразата на ламанитите към нефититие: уроци, научени относно
прошката (вж. Мосия 10:12–18)

• Робството на Алма и народа му: уроци, научени относно изпитанията (вж.
Мосия 23:20–24; 24:16–21)

• Основната роля на носителите на Мелхиседековото свещеничество (вж.
Алма 13:1–12)

Учения и принципи: Разбиране на включените в Книгата на Мормон
основни учения и принципи.

• Какво е моралната свобода на избор и какво е нейното място в плана за
спасение (вж. 2 Нефи 2:5, 14–16, 27–29)

• Ролята на Исус Христос в плана за спасение (вж. 2 Нефи 25:19–20)

• Същността на Небесния Отец (вж. 2 Нефи 26:33)

• Принципи, свързани с получаване на отговори на въпроси и молитви (вж.
2 Нефи 28:30)

• Причини за кръщение (вж. 2 Нефи 31:5–7)

• Необходими действия при търсене на истината (вж. 2 Нефи 32:3, 8–9)

• Отношението на Господ към целомъдрието (вж. Яков 2:22–35) и към брака
(вж. Яков 2:27, 30)

• Източникът на всяка истина (вж. Мосия 4:9)

• Заветът, сключван при кръщение (вж. Мосия 18:9)

• Какво изстрадва Исус Христос като част от Единението (вж. Алма 7:11–13)

• Какво означава да сме възкресени (вж. Алма 11:42–43)

• Бъдете готови да обяснявате трите принципа за придобиване на духовно
знание, които се намират в Основен документ за Овладяване на ученията.

• Да можете да обяснявате падението на Адам и Ева и Единението на Исус
Христос.

• Да можете да пишете за личност или разказ от вашето изучаване на
Книгата на Мормон, които са повлияли на живота ви.

КНИГАТА НА МОРМОН:  1  НЕФИ 1 –  АЛМА 16
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• Да можете накратко да обобщавате видението за дървото на живота, да
обяснявате символите от видението и да споделяте наученото за някой от
символите.

КНИГАТА НА МОРМОН:  1  НЕФИ 1 –  АЛМА 16
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Книгата на Мормон: Алма
17 – Мороний 10
Въпроси за овладяване на ученията: Разбиране на ученията, дадени в
откъсите за овладяване на ученията.

• Алма 34:9–10

• Aлмa 39:9

• Aлмa 41:10

• Еламан 5:12

• 3 Нефи 11:10–11

• 3 Нефи 12:48

• 3 Нефи 18:15, 20–21

• 3 Нефи 27:20

• Етер 12:6

• Етер 12:27

• Moроний 7:45, 47–48

• Moроний 10:4–5

Въпроси за контекста и съдържанието: Разбиране на някои от основните
разкази и съответните принципи.

• Анти-нефити-лехити: уроци, научени относно това как да бъдем обърнати
към Господ (вж. Алма 23:5–13)

• Алма сравнява Словото със семе: уроци и стъпки, свързани с укреване на
вярата ни (вж. Алма 32)

• Естеството на Единението на Исус Христос (вж. Алма 34:9–10)

• Кога е най-подходящото време да се научим да спазваме заповедите Божии
(вж. Алма 37:35)

• Какво е необходимо за задоволяване изискванията на правосъдието (вж.
Алма 42:15–31)

• Млади войни: уроци, научени относно подчинението (вж. Алма 57:21)

• Преодоляване на порочния кръг на гордостта и унищожението (вж.
Еламан 11)

• Уроци от изпълнението на пророчествата за рождението на Христос (вж.
3 Нефи 1:1–26)

• Колко често Исус Христос следва волята на Небесния Отец (вж. 3 Нефи
11:10–11)

• Какви хора ни е заповядано да бъдем (вж. 3 Нефи 12:48)
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• Пътят за получаване на вечен живот (вж. 3 Нефи 27:16)

• Господната покана да бъдем осветени (вж. 3 Нефи 27:20)

• Господните обещания относно нашите слабости (вж. Етер 12:27)

• Нашата отговорност към другите членове на Църквата (вж. Мороний 6:4)

• Дарът на милосърдието (вж. Мороний 7:45, 47–48)

• Моделът за получаване на свидетелство за Книгата на Мормон (вж.
Мороний 10:3–5)

• Едно от знаменията, че Господ изпълнява обещанието Си да събере Израил
в последните дни (вж. 3 Нефи 21:1–11).

Учения и принципи: Разбиране на включените в Книгата на Мормон
основни учения и принципи.

• Свещеното естество на силата за създаване на потомство (вж. Алма 39:9)

• Какво означава да сме възкресени (вж. Алма 40:21–26)

• Изграждане на нашата основа върху Исус Христос (вж. Еламан 5:12)

• Защо всички молитви, благословии и свещенически обреди трябва да се
извършват в името на Исус Христос (вж. третия абзац в раздела „Исус
Христос“ на тема от учението 1, „Божеството“ в Основен документ за
овладяване на учението; вж. също 3 Нефи 18:15, 20–21; Мороний 7:28; У. и З.
45:3–5)

• Нашата роля като Господния заветен народ (вж. 1 Нефи 22:9; 3 Нефи 20:27;
Bible Dictionary, „Abraham, covenant of“; Авраам 2:9–11)

• Какво е необходимо, за да се случват чудеса в живота ни (вж. Мормон 9:20)

• Какво e вярата (вж. Етер 12:6)

• Кой вид свещеничество е необходим за даване дара на Светия Дух (вж.
Мороний 2:2, бележка под линия б; Предани ще сме на вярата: Евангелски
справочник, 2004 г., с. 73)

• Какво е необходимо за получаване на свещенически сан (вж. Мороний 3)

• Благословии, обещавани в молитвите за причастие (вж. Мороний 4–5)

• Обещанията и благословиите от покаянието (вж. Мороний 6:5–9)

• Да можете да споделите пример за това как използвахте един от трите
принципа за придобиване духовно знание в Основен документ за овладяване
на учението, за намиране на отговор на въпрос или решение на проблем,
стоящ пред вас.

• Да можете да споделите какво сте научили от изучаване посещението на
Спасителя при нефитите (вж. 3 Нефи 11–26).

• Да можете да обяснявате плана на спасение.

• Да можете да пишете за личност или разказ от вашето изучаване на
Книгата на Мормон, които са повлияли на живота ви.

КНИГАТА НА МОРМОН:  АЛМА 17 –  МОРОНИЙ 10
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