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Ievads





Zināšanu pārbaudes darbu
pārskats
Zināšanu pārbaudes darbi palīdz studentiem saprast, paskaidrot un pielietot
svarīgas doktrīnas un principus, un liecināt par tiem. Sekmīga zināšanu pārbaudes
darbu izpilde par attiecīgo kursu ir nepieciešama kredītpunktu saņemšanai.

Kā skolotāji un administratori, jūs varat sagatavoties, lai palīdzētu studentiem
sekmīgi izpildīt zināšanu pārbaudes darbus, pastāvīgi mācot, uzsverot un pārskatot
galvenās doktrīnas un principus visa kursa laikā. Mācību ceļveži ir doti, lai palīdzētu
skolotājiem un studentiem noteikt dažas galvenās kursa doktrīnas un principus.

Zināšanu pārbaudes programmatūra palīdzēs jums administrēt zināšanu pārbaudi
un ātri apkopot rezultātus. Administrējot zināšanu pārbaudes darbus, jums ir divas
iespējas.

• Izpildiet tiešsaistē. Šī iespēja ļauj studentiem izmantot datoru vai mobilo
ierīci, lai izpildītu zināšanu pārbaudes darbu. Zināšanu pārbaudes darbs tiek
automātiski novērtēts, un studenti saņem atskaiti, kurā parādīts viņu rezultāts
un nepareizi atbildētie jautājumi.

• Drukājiet papīra veidlapu. Šī iespēja ļauj studentiem izmantot papīru un
zīmuli, lai izpildītu zināšanu pārbaudes darbu. Uz katras burbuļu diagrammas
lapas ir vienreizējs kods katram audzēknim. Jūs ieskenēsiet burbuļu
diagrammas, un tās tiks automātiski novērtētas.

Programmatūras apmācība ir pieejama šādās valodās:

ķīniešu

angļu

franču

vācu

itāļu

japāņu

korejiešu

portugāļu

krievu

spāņu
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Papildu ērtību
nodrošināšana audzēkņiem
ar invaliditāti
Papildu ērtību nodrošināšanas mērķis ir ļaut audzēkņiem ar īpašām vajadzībām,
invaliditāti vai veselības problēmām piedalīties pārbaudījumā — līdzvērtīgi
pārējiem audzēkņiem. Skolotājiem ir jānodrošina nepieciešamās papildu ērtības
audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, invaliditāti un veselības problēmām. Tālāk ir
sniegtas vadlīnijas, kuras jāņem vērā, nodrošinot papildu ērtības:

1. Noskaidrojiet, kuriem audzēkņiem ir īpašas vajadzības vai invaliditāte.
Uzaiciniet katru no šiem audzēkņiem uz privātu sarunu, lai noteiktu viņa īpašās
vajadzības. Uzmanīgi uzklausiet katru no viņiem un izturieties pozitīvi. Jūs varat
parunāt ar šo audzēkņu vecākiem vai Baznīcas vadītājiem, lai labāk izprastu
specifiskās vajadzības.

2. Pamatojoties uz iepriekšējām sarunām, izstrādājiet atbilstošu plānu,
piemērojoties audzēkņiem ar īpašām vajadzībām.

3. Nodrošiniet nepieciešamās papildu ērtības. Attiecībā uz individuālajām ērtībām
ir jāsaglabā konfidencialitāte. Nav iespējams uzskaitīt visas papildu ērtības,
tomēr šeit sniegti vairāki nodrošināmo ērtību piemēri:

Prezentācija: nodrošiniet audzēknim pārbaudījuma audio versiju, izskaidrojiet
norādījumus un noturiet pārbaudījumu mutiski, vai arī izsniedziet audzēknim
lieldrukas pārbaudījuma versiju (pieejamos pārbaudījuma formātus skatiet šeit:
Zināšanu pārbaudes tīmekļa vietne).

Norises vieta: nodrošiniet audzēknim īpašu sēdvietu; parūpējieties par to, lai
nekas nenovērstu viņa uzmanību; veiciet pārbaudījumu nelielā grupā vai
citā telpā.

Pielāgojiet laika plānojumu: veiciet pārbaudījumu vairākos piegājienos vai
vairāku dienu garumā, atļaujiet mainīt pārbaudījuma sadaļu secību, veiciet
pārbaudījumu noteiktā dienas laikā vai piešķiriet papildu laiku tā izpildei.

Atbildes: ļaujiet audzēkņiem sniegt mutiskas atbildes, ļaujiet atbildes nodiktēt
vai ierakstīt diktofonā, vai arī ļaujiet tās atzīmēt brošūriņā, nevis uz
atbilžu lapas.

4. Izvairieties no tādām papildu ērtībām, kas varētu mainīt vai pazemināt
audzēkņa rezultātus.

5. Pieskaņojoties audzēkņu vajadzībām, izrādiet Kristus mīlestību un sekojiet Gara
pamudinājumiem.

6. Lai atrastu vairāk vispārīgas informācijas par to, kā palīdzēt personām ar
invaliditāti, apmeklējiet šo Baznīcas mājaslapu: lds.org/topics/disability.
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Mācību ceļveži





Mācības un Derību
1. nod.–75. nod. un Džozefs
Smits — Vēsture
Jautājumi par prasmīgi pārzināmajām rakstvietām: izpratne par doktrīnām, kas
tiek mācītas prasmīgi pārzināmo rakstvietu pantos.

• Džozefs Smits — Vēsture 1:15–20

• Mācības un Derību 1:37–38

• Mācības un Derību 6:36

• Mācības un Derību 8:2–3

• Mācības un Derību 10:5

• Mācības un Derību 13:1

• Mācības un Derību 18:10–11

• Mācības un Derību 18:15–16

• Mācības un Derību 19:16–19

• Mācības un Derību 19:23

• Mācības un Derību 25:13

• Mācības un Derību 46:33

• Mācības un Derību 58:27

• Mācības un Derību 58:42–43

• Mācības un Derību 64:9–11

Konteksta jautājumi: izpratne par dažiem galvenajiem notikumiem vai stāstiem,
kas ir saistīti ar kādu konkrētu rakstvietu vai to papildina.

• Olivera Kauderija liecība par to, ka Džozefa Smita darbs bija no Dieva (skat.
M&D 6:22–23).

• 116 manuskripta lappušu nozaudēšana un principi, ko Džozefs Smits apguva
(skat. M&D 3; 10. lpp.).

• No Pirmās vīzijas apgūtās patiesās mācības (skat. Džozefs Smits — Vēsture
1:11–20).

• Galveno notikumu laika skala: Pirmā vīzija, Džozefs saņem zelta plāksnes,
priesterības atjaunošana, Baznīcas organizēšana un pārcelšanās uz Kērtlandi,
Ohaio štatā.

• Sūtņi, kas atjaunoja Ārona un Melhisedeka priesterību (skat. M&D 13; Džozefs
Smits — Vēsture 1:72).
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• Ciānas centrālā vieta un vārda Ciāna nozīmes (skat. M&D 57; Uzticīgi ticībai:
evaņģēlija norādes [2005. g.], 189.–190. lpp.).

Doktrīnas un principi: izpratne par galvenajām doktrīnām un principiem, kas
mācīti Mācībā un Derībās.

• Principi, kas nosaka atklāsmes saņemšanu: sagatavošanās atklāsmes
saņemšanai (skat. M&D 9:7–9), atklāsmes atpazīšana (skat. M&D 8:1–5),
patiesas atklāsmes atšķiršana no maldīgām domām (skat. M&D 50:10–36) un
sapratne par to, ka pravietis saņem atklāsmi Baznīcas vadīšanai, un tie, kas
kalpo aicinājumos, saņem atklāsmi savu pienākumu veikšanai (skat. M&D
28:1–7).

• Iemesli tam, kāpēc Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir vienīgā patiesā
un dzīvā Baznīca (skat. M&D 1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6).

• Ko Mācība un Derības māca par Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu (skat. M&D
29:30–45), kristībām (skat. M&D 20:72–74; 22:1–4), Svēto Vakarēdienu (skat.
M&D 20:77, 79; 27:1–2), Gara dāvanām (skat. M&D 46:8–26), laulību (skat.
M&D 49:15–17), misionāru darbu (skat. M&D 15:6; 33:7–10; 65:1–6),
sagatavošanos Otrajai Atnākšanai (skat. M&D 45:32, 39, 57), Svētajiem
Rakstiem (skat. M&D 68:2–4), ziedošanas likumu (skat. M&D 42:30–42) un
Mormona Grāmatu (skat. M&D 20:8–12)?

• Pravieša Džozefa Smita loma pēdējā laiku atklāšanā (skat. M&D 27:5–14; 65:2).

• Pravieša loma atklāsmju saņemšanā Baznīcai (skat. M&D 21:1, 4–6; 28:2, 6–7;
43:1–7).

Pamatjēdzieni: pamatjēdzienu nozīmes izprašana.

• Mūžīgā dzīve (skat. M&D 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Nemirstība (skat. Uzticīgi ticībai, 52. lpp.)

• Jaunā un mūžīgā derība (skat. M&D 66:2)

• Lielā atkrišana un individuālā atkrišana (skat. Uzticīgi ticībai, 13.–14. lpp.)

• Garīgā nāve (skat. M&D 29:40–41)

MĀCĪBAS UN DERĪBU 1. NOD.–75. NOD.  UN DŽOZEFS SMITS — VĒSTURE
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Mācības un Derību
76. nod.—Oficiālā
deklarācija 2
Jautājumi par prasmīgi pārzināmajām rakstvietām: izpratne par doktrīnām, kas
mācītas prasmīgi pārzināmajās rakstvietās.

• Mācības un Derību 76:22–24

• Mācības un Derību 76:40–41

• Mācības un Derību 78:19

• Mācības un Derību 82:10

• Mācības un Derību 88:124

• Mācības un Derību 89:18–21

• Mācības un Derību 107:8

• Mācības un Derību 121:36, 41–42

• Mācības un Derību 130:22–23

• Mācības un Derību 131:1–4

Konteksta jautājumi: izpratne par dažiem galvenajiem notikumiem vai stāstiem,
kas ir saistīti ar kādu konkrētu rakstvietu vai to papildina.

• Sūtņi, kas atjaunoja noteiktas priesterības atslēgas pravietim Džozefam Smitam
un Oliveram Kauderijam Kērtlandes templī (skat. M&D 110:11–16).

• Principi par pārbaudījumiem, kurus pravietis Džozefs Smits apguva, esot
ieslodzīts Libertī cietumā (skat. M&D 122:7).

• Agrīno svēto galvenās pulcēšanās vietas (skat. M&D 124, nodaļas virsraksts;
M&D 136, nodaļas virsraksts, 1–18; Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide for Home-Study Seminary Students [2013], 339.–349. lpp.).

• Palīdzības biedrības izveide (skat. Daughters in My Kingdom: The History and
Work of Relief Society [2011], 11.–25. lpp.).

• Dārgās Pērles nākšana klajā (skat. Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide, 354.–358. lpp.).

Doktrīnas un principi: izpratne par galvenajām doktrīnām un principiem, kas
mācīti Mācībā un Derībās.

• Priesterības zvērests un derība (skat. M&D 84:33–44), augšāmcelšanās un
godības valstības (skat. M&D 88:14–24), Gudrības vārds (skat. M&D 89),
Kristus gaisma (skat. M&D 88:1–13), sargi tornī (skat. M&D 101:43–62),
Baznīcas disciplinārās padomes (skat. M&D 102; Uzticīgi ticībai: evaņģēlija
norādes [2005. g.], 17. lpp.), kādos gadījumos Dievs attaisno daudzsievību (skat.

5



M&D 132:45, 48), paklausība (skat. M&D 130:21) un desmitā tiesa (skat.
M&D 119).

• Tempļa darbs (skat. M&D 109; 110), priekšrakstu veikšana par mūsu
priekštečiem (skat. M&D 128:15) un evaņģēlija sludināšana garu pasaulē (skat.
M&D 138:29–32).

• Godības valstības iemantošana un paaugstināšanas iemantošana celestiālajā
valstībā (skat. M&D 76:30–70; 131:1–4; 137:10).

• Patiesās mācības, kas paustas „Ģimene — vēstījums pasaulei” (skat. Doctrine
and Covenants and Church History Study Guide, 373.–376. lpp.).

• Pravieša Džozefa Smita loma patiesības, priekšrakstu un priesterības
atjaunošanā (skat. M&D 135:3).

• Atklāsme, kas pasludināta Oficiālajā deklarācijā 2.

• Pēctecība Augstākajā prezidijā, kad pravietis nomirst (skat. Doctrine and
Covenants and Church History Study Guide, 334.–339. lpp.).

• Jaunā un mūžīgā laulības derība (skat. M&D 132:19–21).

Pamatjēdzieni: pamatjēdzienu nozīmes izprašana.

• Endaumenta saņemšana templī (skat. M&D 95:8; 109:22–23).

MĀCĪBAS UN DERĪBU 76. NOD.—OFICIĀLĀ DEKLARĀCIJA 2
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Vecā Derība:
1. Mozus—Rutes
Jautājumi par prasmīgi pārzināmajām rakstvietām: izpratne par doktrīnām, kas
mācītas prasmīgi pārzināmajās rakstvietās.

• Mozus 1:39

• Mozus 7:18

• Ābrahāma 3:22–23

• 1. Mozus 1:26–27

• 1. Mozus 2:24

• 1. Mozus 39:9

• 2. Mozus 19:5–6

• 2. Mozus 20:3–17

• Jozuas 24:15

Konteksta jautājumi: dažu nozīmīgāko pierakstu, personu, laika posmu un
simbolikas izprašana.

• Vecās Derības vissvarīgākā vēsts un tas, uz ko attiecināmi vai norāda lielākā daļa
Vecās Derības simbolu, likumu, līdzību, pravietojumu un notikumu (skat.
Mozus 5:7–8; Mosijas 3:13–15).

• Asins simbolisms uz durvju stabiem (skat. 2. Mozus 12:21–23), vara čūskas
simbolisms (skat. 4. Mozus 21:8–9; Almas 33:19–22) un simbolisms lūgumā
Ābrahāmam upurēt Īzāku (skat. 1. Mozus 22:10–12; Jāņa 3:16).

• Kādas zināšanas Mozum palīdzēja uzvarēt Sātanu (skat. Mozus 1:4–7, 13)?

• Ādamam un Ievai dotie baušļi Ēdenes dārzā (skat. Mozus 2:26–30; 3:16–17)

• Noa un plūdi: kā plūdus var uzskatīt par svētību gariem, kuri vēl nebija dzimuši,
un ļaunajiem cilvēkiem, kuri dzīvoja plūdu laikā (skat. Mozus 8:22–30; 2. Nefija
26:24; Old Testament Study Guide for Home-Study Seminary Students [2015. g.],
38. lpp.)?

• Jēkabs un Ēsavs: Ēsava veiktās izvēles, kas parādīja to, ka viņš nicināja savu
pirmdzimtību (skat. 1. Mozus 25:29–34; 26:34–35; Old Testament Study Guide,
65.–66. lpp.).

• Jāzepa pārdošana uz Ēģipti: apgūtās mācības par pārbaudījumiem (skat.
1. Mozus 45:7–8; 50:20–21).

• Mozus tiek aicināts izglābt Israēla bērnus: ko Dievs pateica Mozum, lai
palīdzētu viņam pārvarēt savas šaubas (skat. 2. Mozus 3:12, 17)?

• Nozīmīgākās apgūtās mācības par Israēla bērniem tuksnesī: ko Tas Kungs katru
dienu deva Israēla bērniem, lai tie atcerētos Viņu (skat. 2. Mozus 16:4–5),
Saiešanas telts svētības (skat. 2. Mozus 25:8, 22; 29:43–46), kā upuri, par kuriem
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aprakstīts 3. Mozus grāmatā, norādīja Israēla bērniem uz Jēzu Kristu (skat.
3. Mozus 1:3–9; 4:20–31; 16:21–22), un Kāleba un Jozuas reakcija uz „nelabo
slavu” (skat. 4. Mozus 14:7–9).

• Apgūtās mācības no ieiešanas apsolītajā zemē un Jērikas ieņemšanas (skat.
Jozuas 6).

• Visu laiku nozīmīgākie pravieši, laika skala: Ādams, Ēnohs, Noa, Ābrahāms un
Mozus (skat. Svēto Rakstu ceļvedis, „Hronoloģija”; skat. arī LDS.org).

• Galvenās personas Vecās Derības pirmajā daļā: Ādams, Ieva, Mozus, Ēnohs,
Noa, Ābrahāms, Lats, Sāra, Īzāks, Rebeka, Jēkabs, Rahēle, Ēsavs, Jāzeps, Ārons,
Kālebs, Jozua, Bileāms, Simsons, Gideons un Rute.

Doktrīnas un principi: izpratne par galvenajām doktrīnām un principiem, kas
mācīti Vecajā Derībā.

• Jēzus Kristus loma Radīšanā (skat. Mozus 1:32–33).

• Principi, kas attiecināmi uz Krišanu: kas tika izdarīts pirmsmirstīgajā dzīvē, lai
pārvarētu Krišanu (skat. Mozus 4:2), apstākļi pēc Krišanas (skat. Mozus 3:17;
4:11; 5:2; 6:48; 2. Nefija 2:22–23), un ko Ādams un Ieva uzzināja par Krišanu pēc
tam, kad tā bija notikusi (skat. Mozus 5:9–11).

• Mācības par piedzimšanu no jauna (skat. Mozus 6:59), Ābrahāma derību (skat.
Ābrahāma 1:19; 2:6–11; 1. Mozus 17:1–7) un patiesu grēku nožēlošanu (skat.
Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes [2005. g.], 57.–61. lpp.).

• Ko Ēnohs uzzināja par Dieva un Sātana patieso dabu (skat. Mozus 7:26–30)?

• Vecajā Derībā apgūtās mācības par ģimenēm un laulību: iemesli, kāpēc laulība
starp vīrieti un sievieti ir Dieva noteikta (skat. Mozus 3:18–25), svētības, kas
paglabātas tiem, kuri paliks uzticīgi savām tempļa derībām (skat. 1. Mozus
28:1–22; Old Testament Study Guide, 67.–69. lpp.), attiecības starp vīru un sievu
(skat. Mozus 3:18–25; 1. Mozus 2:24), Dieva dotie baušļi tiem, kuri ir precēti
(skat. Mozus 2:26–28), un Dieva dotie baušļi vecākiem (skat. Mozus 6:1,
5–6, 23).

Pamatjēdzieni: pamatjēdzienu nozīmes izprašana.

• Izraudzīts gaišreģis (skat. Džozefa Smita tulkojums, 1. Mozus 50:26–27 [Svēto
Rakstu ceļvedī]; 2. Nefija 3:6–7).

VECĀ DERĪBA:  1 . MOZUS—RUTES
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Vecā Derība:
1. Samuēla—Maleahija
Jautājumi par prasmīgi pārzināmajām rakstvietām: izpratne par doktrīnām, kas
mācītas prasmīgi pārzināmo rakstvietu pantos.

• 1. Samuēla 16:7

• Psalmi 24:3–4

• Psalmi 119:105

• Psalmi 127:3

• Sal. pam. 3:5–6

• Jesajas 1:18

• Jesajas 5:20

• Jesajas 29:13–14

• Jesajas 53:3–5

• Jesajas 58:6–7

• Jesajas 58:13–14

• Jeremijas 1:4–5

• Ecēhiēla 37:15–17

• Amosa 3:7

• Maleahija 3:8–10

• Maleahija 3:23–24

Jautājumi par kontekstu un saturu: izpratne par dažiem nozīmīgākajiem
pantiem un ar tiem saistītajiem principiem.

• Samuēls un Ēlis: ko Samuēla pieredze māca par to, kā mācīties atpazīt Tā
Kunga balsi (skat. 1. Samuēla 3:4–10)?

• Iemesli, kāpēc israēlieši pieprasīja ķēniņu (skat. 1. Samuēla 8:6–7, 19–20).

• Dāvids un Goliāts: uz ko paļāvās Dāvids, lai sakautu Goliātu (skat. 1. Samuēla
17:37, 45–47)?

• Uza cenšas saturēt derības šķirstu: apgūtās mācības par Dieva darba vadīšanu
vai koriģēšanu bez Viņa atļaujas (skat. 2. Samuēla 6:3–7).

• Dāvids un Batseba: apgūtās mācības par to, kā izvairīties no kārdinājumiem un
kontrolēt miesaskārīgas vēlmes (skat. 2. Samuēla 11:1–5).

• Salamana laulības ar sievietēm, kuras nebija israēlietes: kādas ir sekas,
noslēdzot laulību ārpus derības (skat. 1. Ķēniņu 11:3–6)?

• Elija un Sareptas atraitne: ko, ticības vadīta, darīja atraitne (skat. 1. Ķēniņu
17:9–16)?
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• Elija un viņa sacensības ar Baala praviešiem: apgūtās mācības par Dieva
varenību (skat. 1. Ķēniņu 18:26–29, 36–39).

• Naamans: apgūtās mācības par sekošanu pravietim (skat. 2. Ķēniņu 5:9–10,
13–14).

• Tempļa atjaunošana Jeruzālemē: apgūtās mācības par pretestību (skat. Ezras
4:4–5; 5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14).

• Estere: mācības par drosmi (skat. Esteres 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6).

• Ījabs: mācības par pārbaudījumiem (skat. Ījaba 13:13–16).

• Daniēls: ķēniņa galmā gūtās patiesās mācības (skat. Daniēla 1:3–20).

• Ķēniņa Nebukadnēcara sapnis: gūtās patiesās mācības par Dieva valstību (skat.
Daniēla 2:34–35, 44–45; M&D 65:2).

• Sadrahs, Mesahs un Abed-Nego: apgūtās mācības par ticību (skat. Daniēla
3:14–18).

Doktrīnas un principi: izpratne par galvenajām doktrīnām un principiem, kas
mācīti Vecajā Derībā.

• Svētības par pielūgšanu templī (skat. 1. Ķēniņu 8:37–40; skat. arī Svēto Rakstu
ceļvedis, „Templis”) un kļūšanu par glābējiem Ciānas kalnā (skat. Obadjas
1:17, 21; skat. arī Baznīcas prezidentu mācības: Džozefs Smits [2010. g.], 409. lpp.).

• Apstākļi Tūkstošgades laikā (skat. Jesajas 65:21–25).

• Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana: kā Vecajā Derībā tiek liecināts par Jēzu Kristu
caur simboliem, stāstiem, praviešiem un prasmīgi pārzināmajām rakstvietām
(skat. Mozus 6:63; skat. arī Mosijas 3:15).

Svarīgas Svēto Rakstu frāzes: svarīgu Svēto Rakstu frāžu jēgas un nozīmīguma
izpratne.

• „Redzi, abu Savu roku plaukstās Es tevi esmu iezīmējis” (Jesajas 49:16).

• „Es izliešu Savu Garu pār visu miesu” (Joēla 3:1).

VECĀ DERĪBA:  1 . SAMUĒLA—MALEAHIJA
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Jaunā Derība:
Mateja ev.—Jāņa ev.
Doktrīnas prasmīgas pārzināšanas jautājumi: izpratne par doktrīnām, kas
mācītas doktrīnas prasmīgas pārzināšanas rakstvietās.

• Mateja 5:14–16

• Mateja 11:28–30

• Mateja 16:15–19

• Mateja 22:36–39

• Lūkas 24:36–39

• Jāņa 3:5

• Jāņa 7:17

• Jāņa 14:15

• Jāņa 15:16

• Jāņa 17:3

Jautājumi par kontekstu un saturu: izpratne par dažiem nozīmīgākajiem Svēto
Rakstu stāstiem un ar tiem saistītajiem principiem.

• Jēzus tiek kristīts: patiesās mācības par Dievību (skat. Mateja 3:16–17).

• Jēzus tiek kārdināts: apgūtās mācības par kārdinājumu pārvarēšanu (skat.
Mateja 4:3–11).

• Jēzus aicina Divpadsmit apustuļus: ko apustuļi saņēma pēc tam, kad tika
aicināti (skat. Mateja 10:1–4)?

• Pēteris staigā pa ūdens virsu: apgūtās mācības par baiļu un šaubu pārvarēšanu
(skat. Mateja 14:28–31).

• Roku mazgāšanas tradīcija: Jēzus māca par to, kas mūs apgāna (skat. Mateja
15:10–20).

• Pētera liecība: apgūtās mācības par liecības iegūšanu (skat. Mateja 16:13–19).

• Tā Kunga mācības par laulību: apgūtās mācības par laulību (skat. Mateja
19:3–9).

• Glābēja norādījumi apustuļiem pēc Viņa Augšāmcelšanās (skat. Mateja
28:19–20).

• Jēzus dod padomu bagātajam jauneklim: patiesie principi, kas mums palīdzēs
iegūt mūžīgo dzīvi (skat. Marka 10:17–22).

• Zināšanas par vēstnesi, kurš tika sūtīts, lai sagatavotu ceļu Jēzum Kristum (skat.
Lūkas 7:27–28).

• Līdzība par labo samarieti: patiesa mācība, kas var palīdzēt mums iegūt mūžīgo
dzīvi (skat. Lūkas 10:25–37).
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• Līdzība par pazudušo avi, pazudušo grasi un pazudušo dēlu: apgūtās mācības
par palīdzēšanu tiem, kas nomaldījušies no ceļa (skat. Lūkas 15. nodaļu).

• Glābējs māca Nikodēmam par to, kas nepieciešams garīgajai atdzimšanai (skat.
Jāņa 3:3–5).

• Zināšanas par to, kas ir Jehova — Vecās Derības Dievs (skat. Jāņa 8:56–58; Jāņa
8:58 atsauce b PDS Bībeles izdevumā).

• Izpratne par to, kādēļ Jēzus Kristus tiek salīdzināts ar ganu (skat. Jāņa 10:11–15).

• Jēzus mazgā apustuļu kājas: apgūtās mācības par kalpošanu (skat. Jāņa
13:12–17).

• Kā mēs varam izrādīt savu mīlestību pret Glābēju (skat. Jāņa 14:15)?

• Svētā Gara lomas (skat. Jāņa 16:13; skat. arī Jāņa 14:26).

• Kas, saskaņā ar Glābēja mācīto, ir nepieciešams, lai iegūtu mūžīgo dzīvi (skat.
Jāņa 17:3)?

• Ko Glābējs izdarīja, lai pārvarētu nāvi (skat. Jāņa 20:17–20; skat. arī Jāņa 5:26)?

Doktrīnas un principi: izpratne par galvenajām doktrīnām un principiem, kas
mācīti Jaunajā Derībā.

• Sekošana Jēzus Kristus mācībām un baušļiem palīdz mums kļūt līdzīgiem
savam Tēvam Debesīs (skat. Mateja 5:48).

• Gatavošanās Tā Kunga Otrajai atnākšanai (skat. Mateja 1:38–54 Džozefa Smita
Bībeles tulkojumā).

• Iemesli, kādēļ mums jāpieņem Svētais Vakarēdiens (skat. Mateja 26:26–28;
Mateja 26:22, 24–25 Džozefa Smita Bībeles tulkojumā (Svēto Rakstu ceļvedis,
scriptures.lds.org)).

• Sabata dienas mērķi (skat. Marka 2:23–3:6).

• Kā iegūt liecību par Jēzus Kristus mācīto doktrīnu (skat. Jāņa 7:16–18)?

• Spēt izskaidrot, kāda bija Jēzus Kristus loma pestīšanas iecerē, un minēt
iemeslus, kādēļ tieši Viņam bija jākļūst par to, kurš īstenoja Grēku izpirkšanu.

• Spēt izskaidrot, kādēļ mums nepieciešama Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana un
kādi ir tās augļi.

• Spēt pastāstīt par tiem patiesajiem principiem, kurus esi mācījies un kuri ir
palīdzējuši tev tuvoties Jēzum Kristum.

• Spēt nosaukt vienu lietu, ko tu šajā mācību gadā dari, lai tuvotos Jēzum
Kristum.

Svarīgas Svēto Rakstu frāzes: svarīgu Svēto Rakstu frāžu jēgas un nozīmīguma
izpratne.

• Izpratne par dažām svarīgākajām Svēto Rakstu frāzēm, kas raksturo Glābēja
ciešanas Ģetzemanē (skat. Mateja 26:38–39; Marka 14:32–34).

JAUNĀ DERĪBA:  MATEJA EV.—JĀŅA EV.
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Jaunā Derība: Apustuļu
darbi—Jāņa
atklāsmes grāmata
Doktrīnas prasmīgas pārzināšanas jautājumi: izpratne par doktrīnām, kas
mācītas doktrīnas prasmīgas pārzināšanas rakstvietās.

• Ap. d. 3:19–21

• 1. korintiešiem 2:5, 9–11

• 1. korintiešiem 6:19–20

• 1. korintiešiem 11:11

• 1. korintiešiem 15:20–22

• 1. korintiešiem 15:40–42

• Efeziešiem 2:19–20

• Efeziešiem 4:11–14

• 2. tesaloniķiešiem 2:1–3

• 2. Timotejam 3:15–17

• Ebrejiem 12:9

• Jēkaba v. 1:5–6

• Jēkaba v. 2:17–18

• 1. Pētera 4:6

• Jāņa atkl. 20:12

Jautājumi par kontekstu un saturu: izpratne par dažiem nozīmīgākajiem
pantiem un ar tiem saistītajiem principiem.

• Apustulis Pēteris māca evaņģēliju Kornēlijam: apgūtās mācības par Dieva
atklātajiem, patiesajiem principiem (skat. Ap. d. 10:28–35, 44–48).

• Apustulis Pāvils māca ķēniņu Agripu: kas ir nepieciešams, lai taptu pievērsts
Jēzum Kristum (skat. Ap. d. 26:26–29)?

• Mācība par to, ko simbolizē kristības (skat. Romiešiem 6:3–6).

• Apustuļa Pāvila mācības par cilvēka ķermeni (skat. 1. korintiešiem 6:19–20), vīra
un sievas attiecībām (skat. 1. korintiešiem 11:11), to, kas mums palīdzēs
pārvarēt mūsdienu briesmas (skat. 2. Timotejam 3:15–17), un pārbaudījumu
pārvarēšanu (skat. Ebrejiem 12:2–4).

• Gara augļu piemēri (skat. Galatiešiem 5:22–23).

• Patiesās mācības par labvēlību un darbiem (skat. Efeziešiem 2:7–10; Jēkaba v.
2:17–18).
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• Praviešu un apustuļu loma (skat. Efeziešiem 4:11–14).

• Svētības, ko saņemam, ja bruņojamies ar visiem Dieva ieročiem (skat.
Efeziešiem 6:11–13).

• Mācība par to, kā Vecās Derības pravieši darīja brīnumus (skat. Ebrejiem
11. nodaļu).

• Patiesie principi, kas palīdzēja taisnīgajiem uzveikt Sātanu pirmslaicīgajā dzīvē
(skat. Jāņa atkl. 12:11).

Doktrīnas un principi: izpratne par galvenajām doktrīnām un principiem, kas
mācīti Jaunajā Derībā.

• Laiks, kad pravieši sāka pravietot par evaņģēlija atjaunošanu (skat. Ap. d. 3:21).

• Svētības, ko saņemam, saprotot, ka esam Dieva bērni (skat. Ap. d. 17:28).

• Kas ir nepieciešams, lai kristīšanas priekšraksts būtu pilnīgs (skat. Ap. d.
19:2–6)?

• Kas ir nepieciešams, lai mūsu grēki tiktu attaisnoti (skat. Romiešiem 3:24–26;
skat. arī Moronija 10:32–33)?

• Svētības, ko mēs saņemam kā Debesu Tēva gara bērni (skat. Romiešiem
8:16–18).

• Kā izprast Dieva lietas (skat. 1. korintiešiem 2:10–11, 14)?

• Kas ir iespējams, pateicoties tam, ka Jēzus Kristus augšāmcēlās (skat.
1. korintiešiem 15:20–22)?

• Izpratne par evaņģēlija pilnības atklāšanas laikmetu: kas tas ir un ko tas ietver
(skat. Efeziešiem 1:10)?

• Kas ir Debesu Tēva pirmdzimtais gara bērns, visu lietu Radītājs, Baznīcas galva
un pirmais, kurš augšāmcēlās (skat. Kolosiešiem 1:12–19)?

• Patiesās mācības attiecībā uz gatavošanos Jēzus Kristus Otrajai Atnākšanai
(1. tesaloniķiešiem 5:1–6).

• Patiesās mācības par Jēzu Kristu: Viņa lomas un raksturojums (skat. Ebrejiem
1:1–3).

• Patiesā mācība par to, kā tiek saņemta priesterība (skat. Ebrejiem 5:4).

• Ko mēs varam darīt, ja mums pietrūkst gudrības (skat. Jēkaba v. 1:5–6)?

• Mācība par mirušo glābšanu: kādēļ evaņģēlijs tiek sludināts mirušajiem (skat.
1. Pētera 4:6)?

Svarīgas Svēto Rakstu frāzes: svarīgu Svēto Rakstu frāžu jēgas un nozīmīguma
izpratne.

• „Dievišķās skumjas” (2. korintiešiem 7:10; skat. arī Uzticīgi ticībai: evaņģēlija
norādes [2005. g.], 59. lpp.)

• „Atspirgšanas laiks” jeb visu lietu atjaunošanas laiks (skat. Ap. d. 3:21; skat. arī
Ap. d. 3:19–21)

JAUNĀ DERĪBA:  APUSTUĻU DARBI—JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA
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• „Laiku piepildījums” jeb laiku pilnības atklāšana (Efeziešiem 1:10; skat. arī
M&D 128:18; Svēto Rakstu ceļvedis, „Atklāšana”)

JAUNĀ DERĪBA:  APUSTUĻU DARBI—JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA
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Mormona Grāmata:
1. Nefija 1.
nod.—Almas 16. nod.
Doktrīnas prasmīgas pārzināšanas jautājumi: izpratne par doktrīnām, kas
mācītas doktrīnas prasmīgas pārzināšanas rakstvietās.

• 1. Nefija 3:7

• 2. Nefija 2:22–25

• 2. Nefija 2:27

• 2. Nefija 26:33

• 2. Nefija 28:30

• 2. Nefija 32:3

• 2. Nefija 32:8–9

• Mosijas 2:17

• Mosijas 2:41

• Mosijas 3:19

• Mosijas 4:9

• Mosijas 18:8–10

• Almas 7:11–13

Jautājumi par kontekstu un saturu: izpratne par dažiem nozīmīgākajiem
pantiem un ar tiem saistītajiem principiem.

• Ko dievišķa liecība par Mormona Grāmatu palīdzēs cilvēkam uzzināt (skat.
Mormona Grāmatas ievadu, 8.–9. rindkopa)?

• Mormona Grāmatas sarakstītāju galvenais nolūks (skat. 1. Nefija 6:4–6;
2. Nefija 25:23).

• Nefijs iegūst misiņa plāksnes: apgūtās mācības par paklausību (skat. 1. Nefija
3:7).

• Lehija dēli atgriežas ar Ismaēla ģimeni: apgūtās mācības par laulību (skat.
1. Nefija 7:1–5).

• Nefijs izveido mazās plāksnes: apgūtās mācības par pavēļu pildīšanu (skat.
1. Nefija 9:3, 5–6; M&D 10:38–45).

• Ko Mormona Grāmata dara zināmu visiem cilvēkiem (skat. 1. Nefija 13:26–29,
39–42)?

• Liahona: apgūtās mācības par vadības saņemšanu no Dieva (skat. 1. Nefija
16:27–29).
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• Ko Mormona Grāmata māca par pravieti Džozefu Smitu (skat. 2. Nefija 3:6–8,
15, 24)?

• Pravietojumi par to, kā daži cilvēki reaģēs uz praviešiem pēdējās dienās (skat.
2. Nefija 27:1–5).

• Pravietojums par to, kā Džozefs Smits pārtulkos Mormona Grāmatu (skat.
2. Nefija 27:6–23).

• Tā Kunga uzskati par šķīstību (skat. Jēkaba gr. 2:22–35).

• Ķēniņa Benjamīna mācības par svētībām, kas saņemtas par baušļu ievērošanu
(skat. Mosijas 2:41).

• Miesīgā cilvēka atmešanas rezultāts (skat. Mosijas 3:19).

• Ko zina gaišreģi (skat. Mosijas 8:13–17)?

• Lamaniešu naids pret nefijiešiem: apgūtās mācības par piedošanu (skat. Mosijas
10:12–18).

• Almas un viņa ļaužu gūsts: apgūtās mācības par pārbaudījumiem (skat. Mosijas
23:20–24; 24:16–21).

• Melhisedeka priesterības nesēju galvenā loma (skat. Almas 13:1–12).

Doktrīnas un principi: izpratne par galvenajām doktrīnām un principiem, kas
mācīti Mormona Grāmatā.

• Kas ir tikumiskā rīcības brīvība un kā tā iederas glābšanas iecerē (skat. 2. Nefija
2:5, 14–16, 27–29)?

• Jēzus Kristus loma glābšanas iecerē (skat. 2. Nefija 25:19–20).

• Debesu Tēvam piemītošās īpašības (skat. 2. Nefija 26:33).

• Principi, kas attiecas uz atbilžu saņemšanu uz jautājumiem un lūgšanām (skat.
2. Nefija 28:30).

• Kristību iemesls (skat. 2. Nefija 31:5–7).

• Lai meklētu patiesību, ir nepieciešama rīcība (skat. 2. Nefija 32:3, 8–9).

• Tā Kunga uzskati par šķīstību (skat. Jēkaba gr. 2:22–35) un laulību (skat. Jēkaba
gr. 2:27, 30).

• Visas patiesības avots (skat. Mosijas 4:9).

• Kristībās noslēgtā derība (skat. Mosijas 18:9).

• Ko Jēzus Kristus pieredzēja kā daļu no Izpirkšanas (skat. Almas 7:11–13)?

• Ko nozīmē — tapt augšāmceltam (skat. Almas 11:42–43)?

• Spēt paskaidrot trīs principus par garīgo zināšanu iegūšanu, kas doti Doktrīnas
prasmīgas pārzināšanas pamatdokumentā.

• Spēt paskaidrot Ādama un Ievas Krišanu un Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu.

• Spēt uzrakstīt par kādu cilvēku vai stāstu no savām Mormona Grāmatas
studijām, kam ir bijusi ietekme uz jūsu dzīvi.

MORMONA GRĀMATA:  1 . NEFI JA 1 .  NOD.—ALMAS 16.  NOD.
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• Spēt īsi rezumēt vīziju par dzīvības koku, paskaidrot vīzijā minētos simbolus un
dalīties apgūtajā par vienu no simboliem.

MORMONA GRĀMATA:  1 . NEFI JA 1 .  NOD.—ALMAS 16.  NOD.
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Mormona Grāmata:
Almas 17.
nod.—Moronija 10. nod.
Doktrīnas prasmīgas pārzināšanas jautājumi: izpratne par doktrīnām, kas
mācītas doktrīnas prasmīgas pārzināšanas rakstvietās.

• Almas 34:9–10

• Almas 39:9

• Almas 41:10

• Helamana 5:12

• 3. Nefija 11:10–11

• 3. Nefija 12:48

• 3. Nefija 18:15, 20–21

• 3. Nefija 27:20

• Etera 12:6

• Etera 12:27

• Moronija 7:45, 47–48

• Moronija 10:4–5

Jautājumi par kontekstu un saturu: izpratne par dažiem nozīmīgākajiem
pantiem un ar tiem saistītajiem principiem.

• Anti-nefij-lehijieši: apgūtās mācības par to, kā kļūt pievērstam Tam Kungam
(skat. Almas 23:5–13).

• Alma salīdzina vārdu ar sēklu: mācības un soļi savas ticības stiprināšanā (skat.
Almas 32).

• Jēzus Kristus veiktajai Izpirkšanai piemītošās īpašības (skat. Almas 34:9–10).

• Labākais laiks, kad mācīties ievērot Dieva baušļus (skat. Almas 37:35).

• Kas ir nepieciešams, lai apmierinātu taisnības prasības (skat. Almas 42:15–31)?

• Jaunie karavīri: apgūtās mācības par paklausību (skat. Almas 57:21).

• Risinājums tam, kā pārvarēt lepnības un iznīcības ciklu (skat. Helamana 11).

• Apgūtās mācības no pravietojumu piepildījuma par Kristus dzimšanu (skat.
3. Nefija 1:1–26).

• Cik bieži Jēzus Kristus rīkojas saskaņā ar Debesu Tēva gribu (skat. 3. Nefija
11:10–11)?

• Kādiem mums ir pavēlēts būt (skat. 3. Nefija 12:48)?
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• Ceļš uz mūžīgās dzīves iegūšanu (skat. 3. Nefija 27:16).

• Tā Kunga uzaicinājums — tapt iesvētītiem (skat. 3. Nefija 27:20).

• Tā Kunga apsolījumi saistībā ar mūsu vājībām (skat. Etera 12:27).

• Mūsu pienākums pret citiem Baznīcas locekļiem (skat. Moronija 6:4).

• Žēlsirdības dāvana (skat. Moronija 7:45, 47–48).

• Paraugs liecības iegūšanai par Mormona Grāmatu (skat. Moronija 10:3–5).

• Viena no zīmēm, kas liecina, ka Tas Kungs piepilda Savu solījumu — sapulcināt
Israēlu pēdējās dienās (skat. 3. Nefija 21:1–11).

Doktrīnas un principi: izpratne par galvenajām doktrīnām un principiem, kas
mācīti Mormona Grāmatā.

• Radīšanas spēka svētā daba (skat. Almas 39:9).

• Ko nozīmē — tapt augšāmceltam (skat. Almas 40:21–26)?

• Sava pamata celšana uz Jēzus Kristus (skat. Helamana 5:12).

• Kāpēc visas lūgšanas ir jāsaka, svētības jādod un priesterības priekšraksti jāpilda
Jēzus Kristus Vārdā (skat. sadaļas „Jēzus Kristus” trešo rindkopu doktrinārajā
tematā nr. 1 „Dievība” Doktrīnas prasmīgas pārzināšanas pamatdokumentā; skat.
arī 3. Nefija 18:15, 20–21; Moronija 7:28; M&D 45:3–5)?

• Mūsu kā Tā Kunga derības tautas loma (skat. 1. Nefija 22:9; 3. Nefija 20:27;
Svēto Rakstu ceļvedis, „Ābrahāma derība”; Ābrahāma 2:9–11).

• Kas ir nepieciešams, lai mūsu dzīvē notiktu brīnumi (skat. Mormona 9:20)?

• Kas ir ticība (skat. Etera 12:6)?

• Kāda priesterība ir nepieciešama, lai dāvātu Svētā Gara dāvanu (skat. Moronija
2:2, zemsvītras piezīme b; Uzticīgi ticībai: evaņģēlija norādes [2005. g.], 120. lpp.)?

• Kas ir nepieciešams, lai saņemtu kādu amatu priesterībā (skat. Moronija 3)?

• Svētā Vakarēdiena lūgšanās apsolītās svētības (skat. Moronija 4–5).

• Grēku nožēlošanas apsolījumi un svētības (skat. Moronija 6:5–9).

• Spēt pastāstīt piemēru tam, kā jūs izmantojāt vienu no trīs principiem garīgo
zināšanu iegūšanai, kas dots Doktrīnas prasmīgas pārzināšanas pamatdokumentā,
lai atrisinātu kādu jautājumu vai problēmu, ar ko saskārāties.

• Spēt pastāstīt to, ko jūs uzzinājāt, studējot par to, kā Glābējs apmeklēja
nefijiešus (skat. 3. Nefija 11–26).

• Spēt paskaidrot glābšanas ieceri.

• Spēt uzrakstīt par kādu cilvēku vai stāstu no savām Mormona Grāmatas
studijām, kam ir bijusi ietekme uz jūsu dzīvi.

MORMONA GRĀMATA:  ALMAS 17.  NOD.—MORONIJA 10.  NOD.
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