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Въведение към Обучение
за подобряване на
знанията в Институт
Целта на това Обучение за подобряване на знанията (ОПЗ) е да даде на
учениците възможността да имат значими преживявания с Божието слово.
Учениците ще постигнат най-добре тази цел, като по-цялостно разбират,
прилагат и споделят ученията на Исус Христос. Изпълнението на една от
следните три възможности на ОПЗ се изисква за получаване на кредит за
всеки курс:

1. Въпроси за подобряване на знанията: учениците размишляват и отговарят
на учебни въпроси през целия курс. Към всеки един от четирите курса за
основни евангелски учения има конкретни въпроси, но има и общ
избираем вариант за всички останали курсове. По-долу ще намерите
линкове към учебните въпроси.

Вечното семейство (Религия 200)

Основи на Възстановяването (Религия 225)

Исус Христос и вечното Евангелие (Религия 250)

Учения на Книгата на Мормон (Религия 275)

Общи избирателни курсове

2. Дневник за изучаване на курса: Учениците редовно записват
какво научават, как го прилагат и как техните преживявания

усилват вярата им в Исус Христос.

3. Проект за лично изучаване: Учениците планират и попълват
проект за лично изучаване, който е одобрен от техния учител.

Този проект показва степента на изучаване и приложение на обсъдените
по време на курса учения и принципи и обобщава как вярата на учениците
в Исус Христос е била укрепена.

За обучение относно как да се използва Обучението за подобряване на
знанията гледайте видеоматериала „How to Use the Elevate Learning

Experience“ („Как да използваме Обучението за подобряване на знанията“)
(LDS.org).

Учениците ще извлекат най-голяма полза от това обучение, ако започнат с
него отначало, работят редовно, търсят отзиви и споделят преживяванията си
със семейството и приятелите си, лично или чрез социалните мрежи. Времето
в клас може да бъде планирано по начин, който дава възможност на
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учениците да обясняват, споделят и свидетелстват за наученото относно Исус
Христос и Неговото Евангелие. След всеки урок, учениците могат да
разширят или редактират проектите си за лично изучаване, за да отразяват
личното им разбиране и прилагане на изучаваните евангелски принципи.

Към края на курса, учениците са поканени да предадат завършените си
проекти или да се отчетат за изпълнението им. Въпреки че отзивите на
учителя са важни, не забравяйте, че основната цел на обучението е да се
укрепва вярата на учениците в Исус Христос. Това се постига, когато
учениците оценяват собственото си разбиране за основните учения и
принципи и ги прилагат в живота си. За да се помогне на ученици със
специални нужди, увреждания или различни здравословни проблеми да
завършат ОПЗ са необходими специални условия.

Моля, изпращайте отзиви на si-research@ldschurch.org.

ВЪВЕДЕНИЕ
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Въпроси към курс за
основни
евангелски учения
Указания за учителя
Това Обучение за подобряване на знанията е за ученици в Институт, които са
част от курс за основни евангелски учения. Това обучение се състои от
комплект въпроси, които са важна част към възложените материали за четене
и участие в клас. Отговорите на учениците не трябва да бъдат дълги, но
трябва да изразяват техните най-старателни усилия. С ваша помощ,
учениците са поканени да записват, преглеждат, поправят и предават
отговорите на тези въпроси по време на курса. Макар че учениците се
насърчават да записват своите отговори извън клас, вие може да вземете
решение да отделяте малко време в клас за тези усилия.

Макар че много от подробностите при провеждането и завършването трябва
да бъдат пригодени към отделните програми, следните стъпки ще помогнат
на вас и вашите ученици да постигнете успешно обучение.

1. Подгответе: Преди да започне курса, определете дата за преглед и краен
срок за предаване на отговорите на учениците за всеки от въпросите.
Някои преподаватели може да пожелаят да прегледат или приемат всички
отговори в един ден към края на срока; други може да решат да
преглеждат или приемат отговорите един по един периодично по време на
курса. Уверете се, че покривате необходимия материал от курса преди да
възлагате на учениците да отговарят на въпросите, свързани със
съответния материал.

2. Поставете ясни очаквания: В началото на курса раздайте на учениците
копие от Обучение за подобряване на знанията. Отделете няколко минути,
за да обясните ясно целта и очакванията за това обучение, включително
датите за преглед на материала от курса и предаването на отговорите.

3. Подкрепяйте: През целия курс постоянно насърчавайте и помагайте на
всички ученици, докато работят, да завършат Обучението за подобряване
на знанията в определения срок.

4. Прегледайте: За дните, в които сте планирали преглед, поканете и
напомнете на учениците да донесат своите отговори в клас. Целта на
прегледа е да помогне на учениците да оценят своите отговори и да
споделят това, което са научили. За учениците може да е от полза да
преглеждат работата си един на друг по двойки или на малки групи.
Можете да направите прегледа по-значим, като поканите ученици да
обяснят, споделят и свидетелстват за това, което са научили (вж.
Преподаване и изучаване на Евангелието: ръководство за учители и
ръководители в Семинара и Института по религия 2012 г., с. 10). Трябва да
отделяте между 10 и 15 мин. на всеки въпрос по време на прегледите.
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Учениците се насърчават да поправят своите отговори, ако е необходимо,
преди да предадат окончателните си отговори.

5. Предаване: В края на курса учениците предават своите отговори на вас.
Учениците са завършили Обучението за подобряване на знанията тогава,
когато, по преценка на учителя, са положили необходимите усилия да
напишат, проверят и предадат своите отговори на всички въпроси от
курса. Запишете онези, които са предали своите отговори, в Дневника за
оценки WISE.

Обърнете внимание: Уверете се, че са били осигурени съответните удобства за
учениците, които имат специфични нужди, увреждания или здравословни
проблеми, за да участват в това оценяване на равни начала със своите
съученици. Някои промени може да включват осигуряване на материали с
голям шрифт или аудио версии на тези материали, позволение на учениците
да записват своите отговори с помощ от други хора, позволение да предават
устна версия вместо писмена такава или позволение да диктуват своите
отговори на писар или на записващо устройство. Отидете на lds.org/topics/
disability, за да откриете повече обща информация за оказване на помощ на
хора с увреждания.

Указания за учениците
Това Обучение за подобряване на знанията се състои от комплект въпроси,
които са важен спътник при вземането ви на участие в клас и изучаването на
възложените материали за четене. Работата по отговорите на тези въпроси по
време на курса ще ви помогне да задълбочите своето разбиране и прилагане
на Евангелието, докато размишлявате над наученото и го споделяте.
Изпълнете следните стъпки за всеки въпрос:

1. Напишете обоснован отговор на всеки въпрос, като използвате свои думи.
Подкрепете своите отговори с цитати от Писанията и словата на
пророците. Уверете се, че вашите отговори са подходящи за споделяне.

2. Прегледайте своите отговори, като ги донесете в клас на датата (датите),
определена(и) от вашия преподавател.

3. Коригирайте вашите отговори въз основа на прегледа, ако е необходимо.

4. Предайте вашите окончателни отговори на всички въпроси на датата
(датите) определена(и) от вашия преподавател.

Вашите отговори трябва да бъдат завършени извън клас, освен ако не бъде
упоменато друго. Ако имате определени нужди, увреждане или здравословен
проблем, говорете с вашия преподавател, за да може да ви бъдат осигурени
необходимите удобства, които да ви помогнат да завършите това обучение.
Вашият учител желае вие да постигнете успех в това обучение и е готов да ви
помогне за това.

ВЪПРОСИ КЪМ КУРС ЗА ОСНОВНИ ЕВАНГЕЛСКИ УЧЕНИЯ
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Вечното семейство
(Религия 200)
Въпроси
1. Защо семейството заема

централно място в плана за
щастие на Небесния Отец?

Вашият отговор трябва да
включва:

• Описание на основните цели
на плана на спасението.

• Обяснение на начина, по който праведните семейства спомагат за
изпълнението на тези цели във вечността.

• Обяснение на причината, поради която учението за семейството е
важно за вас и за вашия вечен напредък.

• Обяснение на начина, по който вашето разбиране за централната роля
на семейството в плана на спасение е повлияло на изборите, които
правите в този живот.

2. Какви са Господните стандарти за брака?

Вашият отговор трябва да включва обяснение на:

• Божествените роли и отговорности на съпрузите и родителите.

• Ролята на Спасителя в брака и семейството.

• Законите, управляващи целомъдрието и вярността в брака и вечната
същност на тези закони.

• Начините, по които можете да прилагате тези принципи, за да се
подготвите или усъвършенствате в брака и семейството.

3. Как „Семейството: прокламация към света“ (Лиахона, ноем. 2010 г., с. 129)
е оказала положително влияние върху живота ви по време на този курс?

Можете да доразвивате или свързвате идеи от предишните ви отговори
или да пишете по нова тема. Вашият отговор трябва да включва:

• Обяснение на определен принцип или учение от прокламацията за
семейството с придружаващо го разяснение чрез използване на
Писанията или словата на пророците от последните дни.

• Пример за това по какъв начин следването на съвета на пророците ви е
помогнало по-добре да разберете избрания от вас принцип или учение.

• Примери за благословии, които сте получавали вие или други хора,
като сте се вслушвали в съвета на прокламацията за семейството.

• Описание на това, което ще правите, за да спазвате по-пълно избрания
от вас принцип или учение в живота си.
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Основни моменти от учението
Следната информация е съставена чрез използване на основни моменти от
уроците в този курс. Номерата в скоби след цитатите показват номера на
урока в Ръководство на учителя: Вечното семейство, 2015 г., където цитатите
могат да бъдат открити. Сравнете вашите отговори с информацията дадена
по-долу. Ако има основен момент от учението в този преглед, който вие не
сте включили във вашия отговор, бихте могли да поправите вашия отговор
преди да го предадете. Не е необходимо да копирате буквално тази
информация във вашия отговор; просто се уверете, че разбирате тези учения
и изразявате това разбиране. Тъй като въпрос 3 изисква по-личен отговор,
няма основни моменти за този въпрос.

1. Защо семейството заема централно място в плана на щастие на
Небесния Отец?

Основните цели на плана на спасението:

• „Планът на Небесния Отец ни осигурява начин да станем подобни на
нашите Небесни Родители“ (3).

• „Земята е сътворена, за да спомогне за осъществяването на
безсмъртието и вечния живот за Божиите чеда“ (4).

Начините, по които праведните семейства спомагат за изпълнението на
тези цели във вечността:

• „Семейството заема централна роля в Божия план за доземния, земния
и вечния живот“ (6).

• „Поради Падението, Адам и Ева могат да имат деца и тяхното
потомство може да напредва към вечен живот“ (4).

• „С физическо тяло ние преживяваме състояния в земния живот, които
могат да ни подготвят за вечността“ (5).

• „Когато встъпим в новия и вечен завет на брака, можем да бъдем
възвисени в най-висшата степен на селестиалното царство“ (15).

2. Какви са Господните стандарти за брака?

Божествените роли и отговорности на съпрузите и родителите:

• „Съпругът и съпругата имат важната отговорност да се обичат и да се
грижат един за друг“ („Семейството: прокламация към света“, с. 129).

• „Когато на брачната двойка се роди дете, тя изпълнява част от плана за
щастие на Небесния Отец“ (17).

• „На родителите е заповядано да учат децата си да се обичат и да си
служат, да спазват заповедите Божии и да бъдат граждани, спазващи
закона“ (22).

Ролята на Спасителя в брака и семейството:

• „Единението на Исус Христос прави възможно всеки един от нас в
крайна сметка да получи всички благословии, обещани от Небесния
Отец“ (24).

ВЕЧНОТО СЕМЕЙСТВО
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• „Когато семействата градят основата си на Исус Христос, Сатана няма
да има силата да ги унищожи“ (19).

Законите, управляващи целомъдрието и вярността в брака и вечната
природа на тези закони:

• „Бракът между мъжа и жената е постановен от Бог“ („Семейството:
прокламация към света“, с. 129).

• „Бог е заповядал свещените сили за създаването на потомство да се
използват само между мъж и жена, законно свързани като съпруг и
съпруга“ („Семейството: прокламация към света“, с. 129) (16).

• „Промените в гражданските закони не могат да променят нравствения
закон, който Бог е постановил. Бог очаква да поддържаме и спазваме
Неговите заповеди, независимо от различните мнения или
тенденциите в обществото“ (цитирано в Gospel Topics, „Same-Sex
Marriage“, lds.org/topics) (7).

ВЕЧНОТО СЕМЕЙСТВО
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Основи на
Възстановяването
(Религия 225)
Въпроси
1. Как мога да различавам истината

от заблудата?

Вашият отговор трябва да
включва:

• Ролята на Писанията, словата
на съвременните пророци и на
Светия Дух в установяване на
истината.

• Как изучаването, вярата и молитвата могат да ви помагат да научавате
истината.

• Как да откривате, преценявате и използвате надеждни източници
относно историята на Църквата и нейното учение чрез откровение.

• Как можете да прилагате научените принципи, за да различавате
истината от заблудата, когато вие или някой ваш познат трябва да се
справи с текущо решение, предизвикателство или проблем.

2. Защо е важно за мен да разбера, че „Джозеф Смит… направи за
спасението на хората на този свят повече от всеки друг човек, живял
някога на него, с изключение само на Исус“?(У. и З. 135:3).

Вашият отговор трябва да включва:

• Ролята на Първото видение във Възстановяването на Евангелието и
началото на диспенсацията на пълнотата на времената.

• Как истината, възстановена чрез Джозеф Смит, е благословила
живота ви.

• Как свещеническите ключове или спасителните обреди, възстановени
чрез Джозеф Смит, са благословили вашия живот.

• Как ролята на Джозеф Смит във Възстановяването ви е доближила до
Небесния Отец и Исус Христос.

3. Как едно от следните основни събития или учения на Възстановяването са
благословили вашия живот?

а) Появата на Книгата на Мормон, б) основни части и учения от Учение и
завети, в) разкритата организация на Църквата, г) възстановяването на
свещеничеството, д) храмове и храмова дейност. Вашият отговор трябва да
включва:
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• Какво сте научили за това събитие или учение от участието си в
този курс.

• Как това събитие или учение показва, че небесата са отворени.

• Как това събитие или учение е благословило живота ви или защо е
важно лично за вас.

• Вашето свидетелство за това, което сте научили за възстановеното
Евангелие.

Основни моменти от учението
Следната информация е съставена чрез използване на основни моменти от
уроците в този курс. Номерата в скоби след цитатите показват номера на
урока в Ръководство на учителя към Основи на Възстановяването, 2015 г.,
където цитатите могат да бъдат открити. Сравнете вашите отговори с
информацията дадена по-долу. Ако има основен момент от учението в този
преглед, който вие не сте включили във вашия отговор, бихте могли да
поправите вашия отговор преди да го предадете. Не е необходимо да копирате
буквално тази информация във вашия отговор; просто се уверете, че
разбирате тези учения и изразявате това разбиране. Тъй като въпрос 3
изисква по-личен отговор, няма основни моменти за този въпрос.

1. Как мога да различавам истината от заблудата?

Ролята на Писанията, словата на съвременните пророци и на Светия Дух в
установяване на истината.

• Като допълнение към Библията, „Книгата на Мормон и Учение и
завети са дадени за спасението на света“ (22).

• „Светият Дух може да ни помага да знаем дали четените от нас неща са
истинни“ (10).

• „Ако се вслушваме в словата на пророците ще бъдем защитавани от
противника“ (9).

• „Когато Господните служители говорят чрез силата на Светия Дух
техните слова предават волята на Господ“ (12).

Как изучаването, вярата и молитвата могат да ви помагат да научавате
истината:

• „Като включваме вярата в процеса на изучаване, ние отговаряме на
условията да получаваме Господната помощ“ (10).

• „Можем да открием отговори на нашите най-важни въпроси, като се
подчиняваме на заповедите, изучаваме подходящите източници на
информация – особено словата на живите пророци – като търсим
напътствие чрез молитва и упражняваме търпение и вяра“ (10).

• „Когато сме изправени пред въпроси или съмнения относно
Евангелието, трябва да се държим здраво за онова, което вече знаем, че
е истина и да вярваме, че или можем да намерим отговор чрез

ОСНОВИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
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допълнително изучаване, или Бог ще ни разкрие отговора в
бъдеще“ (4).

Как да откриваме, преценяваме и използваме надеждни източници:

• „Трябва да напомним на искрено търсещите, че информацията в
Интернет не разполага с „филтър за истинност“. Част от
информацията, независимо колко е убедителна, просто не е вярна“ (10;
Нийл Л. Андерсън, „Джозеф Смит“,Лиахона, ноем. 2014 г., с. 29).

• „За да избегнат да бъдат заблудени от лъжлива или подвеждаща
информация, хората, които търсят истината, трябва да издирят
надеждни източници на информация за Църквата и нейната
история“ (2).

• „Когато започваме, сравнявайки съвременните практики и
предложения със знанието ни за Божия план и предварителните
условия, упоменати в Божиите слова и в ученията на Неговите живи
пророци, … ние знаем, че това ни поставя на безопасно място за
вечността“ (10; Далин Х. Оукс, „As He Thinketh in His Heart“ (An
Evening with a General Authority, 8 фев. 2013 г.), lds.org/broadcasts).

2. Защо е важно за мен да разбера, че „Джозеф Смит… направи за
спасението на хората на този свят повече от всеки друг човек, живял
някога на него, с изключение само на Исус“?(У. и З. 135:3).

Ролята на Първото видение във Възстановяването на Евангелието и
началото на диспенсацията на пълнотата на времената:

• „Вечните истини са възстановени на земята, когато Небесният Отец и
Исус Христос се явяват на Джозеф Смит“ (2).

• „Когато придобием свидетелство, че Джозеф Смит е видял Бог Отец и
Неговия Син, Исус Христос, ние също можем да разберем истинността
на Възстановяването на Евангелието“ (2).

• „Джозеф Смит е призован от Бог да възстанови Евангелието за нашата
диспенсация“ (1).

Как истината, възстановена чрез Джозеф Смит, е благословила живота ви:

• „Исус Христос е жива, славна личност. Исус Христос е Единородният на
Отца. Исус Христос е Създателят на този и други светове“ (13).

• „Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни е
единствената истинска и жива църква по лицето на цялата земя“ (6).

• „Като деца на нашия Небесен Отец ние притежаваме потенциала да
станем като Него“ (17).

• „Чрез Пророка Джозеф Смит Господ разкрива допълнителни Писания,
които потвърждават, разясняват и разширяват нашето знание за
истината“ (12).

Свещеническите ключове или спасителните обреди, възстановени чрез
Джозеф Смит, и как те са благословили вашия живот:

ОСНОВИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
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• Джозеф Смит получава „ключовете на мисионерската дейност, вечните
семейства и храмовата дейност“ (14).

• „Преди хората да могат да бъдат кръстени, те трябва да са смирени,
покаяли се, желаещи да вземат върху си името на Исус Христос и да са
решени да Му служат до края“ (6).

• „За да получим възвисяване в най-висшата от трите степени на слава в
селестиалното царство, ние трябва да влезем в новия и вечен завет на
брака“ (19).

ОСНОВИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО
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Исус Христос и вечното
Евангелие (Религия 250)
Въпроси
1. Какво мога да науча от Спасителя

за подчинението на волята на
Небесния Отец?

Вашият отговор трябва да
включва:

• Учения или примери от
вечното служение на
Спасителя, които показват
Неговото подчинение на Небесния Отец.

• Как подчинението на Исус на Небесния Отец се отнася към вашето
собствено ученичество.

• Защо примерът за подчинение на Спасителя е важен за вас и как Той
може да ви помага да предприемате стъпките, необходими ви за
укрепване на вашето ученичество.

• Как примерът на подчинение на Спасителя ви помага да се
подчинявате на волята на Небесния Отец.

2. Защо се нуждая от Спасителя?

Вашият отговор трябва да включва:

• Основните трудности, които трябва да преодолеем заради падналото си
състояние.

• Как различните роли на Спасителя по време на вечното Му служение
помагат на чедата на Небесния Отец да се справят с тези трудности.

• Какво трябва да направим, за да приемем и поканим помощта на
Спасителя.

• Поне един начин, по който вие сте почувствали божествената помощ
на Спасителя във вашия живот при преодоляване на трудности
и пречки.

3. Какво научих в този курс за Исус Христос и вечното Евангелие, което
благослови моя живот?

Можете да доразвивате или свързвате идеи от предишните ви отговори
или да пишете по нова тема.

• В едно или две изречения изкажете учението, което сте научили.

• Обяснете това учение, като използвате примери от Писанията или
словата на пророците.
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• Споделете как ученията, примерът или Единението на Спасителя са
благословили вашия живот.

• Напишете вашето свидетелство за това, което сте научили за Исус
Христос и вечното Евангелие.

Основни моменти от учението
Следната информация е съставена чрез използване на основни моменти от
уроците в този курс. Номерата в скоби след цитатите показват номера на
урока в Ръководство на учителя за Исус Христос и вечното Евангелие, 2015 г.,
където цитатите могат да бъдат открити. Сравнете вашите отговори с
информацията дадена по-долу. Ако има основен момент от учението в този
преглед, който вие не сте включили във вашия отговор, бихте могли да
поправите вашия отговор преди да го предадете. Не е необходимо да копирате
буквално тази информация във вашия отговор; просто се уверете, че
разбирате тези учения и изразявате това разбиране. Тъй като въпрос 3
изисква по-личен отговор, няма основни моменти за този въпрос.

1. Какво мога да науча от Спасителя за подчинението на волята на
Небесния Отец?

Учения или примери от вечното служение на Спасителя, които показват
Неговото подчинение на Небесния Отец:

• „Йехова е избран от самото начало. Една от причините Йехова да бъде
избран е, че Той се стреми да изпълни волята на Отца и да Му отдаде
цялата почит“ (2).

• „Въпреки че беше безгрешен, (Исус Христос) бе кръстен, за да изпълни
всичко, що е право“ (8; „Живият Христос: свидетелството на
апостолите, Църквата на Исус Христос на светиите от последните
дни“,Лиахона, апр. 2000 г., с. 2).

• „Планът на спасението изисква Исус да се подчинява напълно, за да
извърши Единението“ (9).

• „От Себе Си нищо не върша, но каквото Ме е научил Отец… Аз върша
винаги онова, което Му е угодно“ (Йоан 8:28–29).

Как подчинението на Исус на Небесния Отец се отнася към вашето
собствено ученичество.

• „Също както Спасителя, ние изпълняваме праведност, когато се
подчиняваме на обредите и заветите на вечното Евангелие“ (8).

• „Да бъдеш ученик на Исус Христос изисква подчинение и
саможертва… Ученичеството изисква нашето нестихващо желание да
се отречем от всичко и да следваме Исус Христос“ (10).

• „Ние можем да имаме сила да преодоляваме изкушението и да се
подчиняваме, като следваме примера на Исус Христос да се стремим да
изпълняваме волята на Отца, вместо нашата собствена“ (9).

2. Защо се нуждая от Спасителя?

ИСУС ХРИСТОС И ВЕЧНОТО ЕВАНГЕЛИЕ
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Основните трудности, които трябва да преодолеем заради падналото си
състояние:

• „Всички ние изживяваме духовна смърт, бидейки отхвърлени от
присъствието Господне и на всички ни е предопределено да умрем,
което е смърт на физическото тяло (вж. Алма 42:6–9; У. и З. 29:41–42)“
(Предани ще сме на вярата: Евангелски справочник, 2004 г., с. 15).

• „В нашето паднало състояние ние сме обект на противопоставяне и
изкушение. Когато се поддаваме на изкушения, ние се отдалечаваме от
Бог (вж. Римляните 3:23)“ (Предани ще сме на вярата: Евангелски
справочник, с. 47).

Как различните роли на Спасителя по време на вечното Му служение
помагат на чедата на Небесния Отец да се справят с тези трудности:

• „Йехова създава земята, за да осигури място, където Божиите чеда да
могат да живеят и да напредват към вечен живот“ (4).

• „Като Единороден Син на Отца в плътта, Исус Христос може да
извърши единителната жертва, която изисква Той да изтърпи повече,
отколкото смъртен човек би могъл и по този начин да изпълни Своята
роля в плана на Отца“ (7).

• „Поради Единението на Исус Христос ние можем да получим утеха и
сила чрез Светия Дух, за да издържим „болки и оскърбления, и
изкушения от всякакъв вид“ (Алма 7:11)“ (16).

• „Заради Единението и Възкресението на Исус Христос всички, които са
родени в смъртност, ще бъдат възкресени“ и върнати в присъствието на
Бог, за да бъдат съдени (19).

• „Докато е в света на духовете Исус организира делото на спасението за
мъртвите“ (18).

• „Исус Христос е нашият Ходатай пред Отца“ (24).

• „Спасителят ще ни съди според нашите слова, мисли и дела, както и
според желанията на нашите сърца“ (26).

Какво трябва да направим, за да приемем и поканим помощта на
Спасителя:

• „Можем да победим Сатана, като се осланяме на Исус Христос, който
извърши Единението, и като свидетелстваме и бъдем верни на нашето
свидетелство“ (3).

• „Като избираме да поставим Спасителя в центъра на нашия живот тук
на земята, ние ще получим по-големи благословии във вечността“ (2).

• „Ако ние вземаме от причастието с молитва и каещ се дух, можем да
получим опрощение на греховете, както когато сме били
кръстени“ (15).

• „Когато приемем Исус Христос и сключваме и спазваме завети да се
подчиняваме на Божиите заповеди, ние ставаме възлюбени синове и
дъщери на Христос“ (24).

ИСУС ХРИСТОС И ВЕЧНОТО ЕВАНГЕЛИЕ
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Учения на Книгата на
Мормон (Религия 275)
Въпроси
1. Каква е ролята на Книгата на

Мормон във вашия живот?

Вашият отговор трябва да
включва:

• Основните цели на Книгата на
Мормон и ролята ѝ в
установяване на истината.

• Обещаните благословии за хората, които изучават Книгата на Мормон.

• Защо е важно да разбираме божествения произход на Книгата
на Мормон.

• Благословии, които сте видели, усетили или преживели чрез изучаване
на Книгата на Мормон по време на този курс.

• Как вашето изучаване на Книгата на Мормон и прилагане на ученията
ѝ ще се подобри въз основа на вашето преживяване в този курс.

2. Според Книгата на Мормон, по какъв начин Христос прави възможно вие
да получите възвисяване?

Вашият отговор трябва да включва:

• Обяснение на учението на Христос и обещаните благословии за хората,
които го следват.

• Как Христос преодолява духовните и физическите препятствия заради
всеки един от нас.

• Как вашата благодарност и отдаденост към Исус Христос нарасна по
време на този курс.

• Какво правите, за да засвидетелствате, че приемате Исус Христос за
ваш Господ и Спасител.

3. Кои истини от Книгата на Мормон са оказали влияние върху вас?

Можете да доразвивате или свързвате идеи от предишните ви отговори
или да пишете по нова тема.

• Избройте от три до пет принципа или учения от Книгата на Мормон,
които сте научили или са придобили по-важно значение за вас
благодарение на участието ви в този курс.

• Изберете един принцип от вашия списък или едно учение и го
обяснете подробно, като използвате примери от Писанията и словата
на пророците.
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• Споделете защо този принцип или учение са важни за вас и как ще
действате според него.

• Напишете своето свидетелство за онова, което сте научили чрез
изучаването си на Книгата на Мормон в този курс.

Основни моменти от учението
Следната информация е съставена чрез използване на основни моменти от
уроците в този курс. Номерата в скоби след цитатите показват номера на
урока в Ръководство на учителя към Учения на Книгата на Мормон, 2015 г.,
където цитатите могат да бъдат открити. Сравнете вашите отговори с
информацията дадена по-долу. Ако има основен момент от учението в този
преглед, който вие не сте включили във вашия отговор, бихте могли да
поправите вашия отговор преди да го предадете. Не е необходимо да копирате
буквално тази информация във вашия отговор; просто се уверете, че
разбирате тези учения и изразявате това разбиране. Тъй като въпрос 3
изисква по-личен отговор, няма основни моменти за този въпрос.

1. Каква е ролята на Книгата на Мормон във вашия живот?

Основните цели на Книгата на Мормон и ролята ѝ в установяване на
истината:

• „Бог дава на света Книгата на Мормон в последните дни, за да убеди
всички хора, че Исус е Христос“ (1).

• „Книгата на Мормон съдържа пълнотата на Евангелието на Исус
Христос“ (6).

• „Библията и Книгата на Мормон заедно свидетелстват за Исус
Христос“ (7).

Обещаните благословии за хората, които изучават Книгата на Мормон:

• „Ученията в Книгата на Мормон са от голяма ценност за нас днес, тъй
като тези, които са я написали, са знаели за проблемите, с които ще се
сблъскваме“ (6).

• „Докато изучаваме Книгата на Мормон и прилагаме нейните учения,
ние биваме укрепвани срещу дявола и лъжливите учения и идеи в наше
време“ (11).

2. Според Книгата на Мормон, по какъв начин Христос прави възможно за
вас да получите възвисяване?

Обяснение на учението на Христос и обещаните благословии за хората,
които го следват:

• „Като идваме при Христос и спазваме заповедите Му, ние ще ставаме
по-подобни на Него и на нашия Небесен Отец, и ще бъдем
спасени“ (3).

• „Докато живеем според учението на Христос ние можем да имаме
достъп до благословиите на Единението и да получим вечен живот“ (8).

УЧЕНИЯ НА КНИГАТА НА МОРМОН
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• „За да получим милостивите благословии на опрощението, ние трябва
да упражняваме вяра за покаяние в Исус Христос“ (16).

Как Христос преодолява духовните и физическите препятствия заради
всеки един от нас:

• „Чрез Своето Единение Исус Христос преодолява последствията на
физическата и духовна смърт“ (5).

• „Спасителят взема върху Си нашите болки, болести и немощи, за да
може да ни утешава, когато се изправяме пред предизвикателствата на
смъртността“ (5).

• „Тъй като Исус Христос скъсва връзките на смъртта, всеки от нас ще
бъде възкресен и ще получи безсмъртно тяло“ (18).

УЧЕНИЯ НА КНИГАТА НА МОРМОН
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Въпроси към общо
избирателен курс
Указания за учителя
Това Обучение за подобряване на
знанията може да се използва с всеки
курс от Института, който не е курс за
основни учения. То се състои от
въпроси, които са важно допълнение
към зададените материали за четене
и участието в клас. Поканата и
помощта към учениците да изучават,
прилагат, записват и споделят
принципи и учения могат да им помагат да укрепват свидетелствата си и да
задълбочават обръщането си във вярата.

Съгласно вашите напътствия учениците трябва да отговорят на три от
седемте въпроса, намиращи се на страницата с указания за учениците.
Отговорите на учениците трябва да се основават най-вече на това, което са
изучавали и прилагали по време на курса. Макар че някои от подробностите
при провеждане на Обучението за подобряване на знанията трябва да бъдат
пригодени към класа или отделните ученици, следните стъпки ще помогнат
на вас и вашите ученици да постигнете успешно обучение:

1. Подгответе: Преди да започне курса, прегледайте въпросите и съставете
план за провеждането на Обучението за подобряване на знанията. Вашата
подготовка може да включва начини, по които да представите на класа
въпросите и да обясните очакванията относно Обучението за подобряване
на знанията, като например датите за преглед и предаване на отговорите
на учениците, колко дълги трябва да са отговорите и какъв трябва да бъде
техният формат. Препоръчително е по време на курса да прегледате всеки
от трите отговора на учениците на три различни дати по ваш избор.

2. Поставете ясно очакванията си: В началото на курса раздайте на всеки
ученик копие на въпросите, намиращи се на страницата с указания за
учениците. Това ще предостави достатъчно време на учениците да
изучават, прилагат и записват по време на семестъра отговорите си на
въпросите. Помогнете им да разберат целта на Обучението за подобряване
на знанията. Ясно им обяснете очакванията си за техните отговори,
включително датите за преглеждането и предаването им.

3. Подкрепяйте: През целия курс постоянно насърчавайте и помагайте на
всички ученици, докато работят, да завършат въпросите от Обучението за
подобряване на знанията. Намирайте начини да свързвате въпросите с
учебния материал или ги включвайте в учебните занятия. Учениците
може да работят по отговорите си на въпросите в час и/или извън
занятията.
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4. Прегледайте и проверете: За дните, в които сте планирали преглед,
поканете и напомнете на учениците да донесат в клас отговорите си на
възложения/те въпрос/и. Поканете ги в отговорите си да обяснят, споделят
и свидетелстват за това, което са научили и приложили от курса. За
учениците може да е от полза да преглеждат работата си един на друг по
двойки или на малки групи. Може да поканите учениците да прегледат
отговорите си преди да ги предадат.

5. Предаване: Учениците трябва да приключат Обучението за подобряване на
знанията, като предадат отговорите си на трите въпроса, съгласно вашите
очаквания. Въпреки че е хубаво да напишете отзивите си за отговорите на
учениците, това не е задължително. Запишете информацията в WISE
бележника за учениците, които предадат отговорите си.

Обърнете внимание: Уверете се, че са били осигурени съответните удобства за
учениците, които имат специфични нужди, увреждания или здравословни
проблеми, за да участват в това оценяване на равни начала със своите
съученици. Някои промени може да включват осигуряване на материали с
голям шрифт или аудио версии на тези материали, позволение на учениците
да записват своите отговори с помощ от други хора, позволение да предават
устна версия вместо писмена такава или позволение да диктуват своите
отговори на писар или на записващо устройство. Отидете на lds.org/topics/
disability, за да откриете повече обща информация за оказване на помощ на
хора с увреждания.

Указания за учениците
Обучението за подобряване на знанията се състои от въпроси, които са важно
съпътстващо средство при вашето участие в уроците и в изучаването на
възложените материали за четене. Работата по отговорите на тези въпроси
през целия курс, докато обмисляте, прилагате, записвате и споделяте
принципи и учения, ще ви помогне да укрепите свидетелството си и да
задълбочите обръщането си в Евангелието на Исус Христос.

Позовавайки се на учението, принципите и информацията, които сте
изучавали и прилагали по време на този курс, отговорете на ТРИ от следните
седем въпроса. (Вашият учител може да ви възложи конкретни въпроси.)
Вземете предвид предложенията в раздел „Отговор“ преди да напишете
отговора си. Подгответе се да споделите какво сте научили и приложили, като
донесете отговорите си в час на планираните от вашия учител дати за преглед.

Въпроси
1. Как опознахте по-добре вашия Небесен Отец?

2. Какво ви помогна по-цялостно да разбирате и разчитате на Исус Христос и
Неговото Единение?

3. Как се увеличи вашето свидетелство за Възстановяването на Евангелието?

4. Какво ви помогна по-добре да отговаряте на изискванията за
благословиите на храма?

ВЪПРОСИ КЪМ ОБЩО ИЗБИРАТЕЛЕН КУРС
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5. Кои истини от този курс благословиха живота ви?

6. Как усилихте свидетелството си за __________? (Учителят ще попълни
принципа или учението за този въпрос.)

7. Как се подобри животът ви поради това, че сте задълбочили разбирането
си за __________? (Изберете ЕДНА от следните теми от ученията.)

• Божеството

• Планът на спасение

• Единението на Исус Христос

• Възстановяването

• Пророци и откровения

• Свещеничеството и ключове на свещеничеството

• Обреди и завети

• Брак и семейство

• Заповеди

Отговор
Във всеки отговор може да включите следното:

• Посочете учение, което е станало по-значимо за вас, откакто участвате в
този курс.

• Обяснете учението, като използвате свои думи, откъси от Писанията или
думи на живите пророци.

• Споделете преживяване, в което наскоро сте почувствали силата на
учението във вашия живот.

• Споделете как преживяването ви е задълбочило вашето обръщане в
Евангелието на Христос.

Обърнете внимание: Ако имате определени нужди, увреждане или
здравословен проблем, говорете с вашия преподавател, за да може да ви бъдат
осигурени необходимите удобства, които да ви помогнат да завършите това
обучение.

ВЪПРОСИ КЪМ ОБЩО ИЗБИРАТЕЛЕН КУРС
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Дневник за изучаване
на курса
Водете дневник за изучаване по
време на курса, в който редовно да
записвате какво сте научили, как сте
го приложили и как ви е помогнало
да увеличите вярата си в Исус
Христос. Това ще ви помогне да
разпознавате и размишлявате над
многото благословии, които сте
получили от Бог. Дневникът може
също да ви служи като източник на
вдъхновение и сила. Към края на курса ще отчетете на преподавателя си, че
редовно сте водили дневник за изучаване на курса и как това е укрепило
вярата ви в Исус Христос.

Старейшина Ричард Г. Скот (1928–2015) от Кворума на дванадесетте
апостоли учи:

„Записвайте на сигурно място важните неща, които научавате от Духа. Ще
откриете, че когато записвате скъпоценни впечатления, често ще последват
повече. Също така знанието, което придобивате, ще бъде на разположение
през целия ви живот“ (Ричард Г. Скот, „To Acquire Knowledge and the
Strength to Use It Wisely“, Ensign, юни 2002 г., с. 32).

Президент Хенри Б. Айринг от Първото президентство също говори за
важността да записваме духовните си впечатления:

„Прибирах се късно след работа в Църквата…

… точно на вратата чух в ума си… „не ти давам тези изживявания само за
теб. Опиши ги“.

И докато правех това, разбрах посланието, което бях чул в ума си. Трябваше
да пиша за децата си, така че те в някой бъдещ ден да прочетат как бях
видял Божията ръка да благославя нашето семейство. …

Всеки ден пишех по няколко реда в продължение на години. … Преди да започна да пиша,
мислех над този въпрос: „Видях ли днес ръката Божия да се протяга и да ни докосва – нас,
нашите деца, нашето семейство“? И докато го правех, нещо започна да се случва. …

Нещо повече от благодарност започна да расте в сърцето ми. Израстна свидетелство.
Станах дори по-сигурен, че нашият Небесен Отец чува и отговаря на молитви. Почувствах
повече благодарност за смекчаването и пречистването, идващо чрез Единението на
Спасителя Исус Христос. И станах по-уверен, че Светият Дух може да ни напомня всички
неща – дори нещата, които не сме забелязали или на които не сме обърнали внимание,
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когато са се случили“ (Хенри Б. Айринг, „O помнете, помнете“,Лиахона, ноем. 2007 г.,
с. 66–67).

За повече информация вж. също 1 Нефи 1:1–3; 6:3–6; Алма 37:8–9; 3 Нефи
23:6–13; Моисей 6:5, 45–46.

ДНЕВНИК ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА КУРСА

20



Създаване на специални
условия за ученици с
увреждания
Целта на създаването на специални
условия по време на Обучението за
подобряване на знанията (ОПЗ) е да
се позволи на ученици със специални
нужди, увреждания или различни
здравословни проблеми да участват в
него 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:

• Определете учениците, които имат специални нужди или увреждания.
Говорете лично с всеки ученик, за да определите неговите или нейните
специални нужди. Слушайте внимателно и бъдете позитивни.

• Работете с родителите и ръководителите в Църквата, за да изготвите план,
който правилно да съответства на нуждата/ите на ученика. Макар
изпращането на ОПЗ у дома заедно с ученика да е вариант, внимавайте да
не обремените по този начин родителите. Дайте всичко от себе си, за да
определите най-ефективния вариант за ученици и родители.

• 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 следващите
са няколко примера за такива:

• Презентация: Осигурете на ученика аудио версия на ОПЗ, представете
указанията и ОПЗ устно, или осигурете за ученика версия на ОПЗ с
по-голям шрифт.

• Отговор: Позволете на ученика да отговори устно на въпросите от ОПЗ
или позволете отговорите да бъдат диктувани на записващ човек или
устройство.

• Избягвайте условия, които променят или намаляват очакванията към
обучението на ученика.

• Обичайте всеки свой ученик както Христос е правил и следвайте
подтиците на Духа, докато се подготвяте да посрещнете нуждите на
учениците.

• Отидете на lds.org/topics/disability, за да откриете повече обща информация
за оказване на помощ на хора с увреждания.
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