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Įvadas





Žinių patikrinimų apžvalga
Žinių patikrinimai padeda mokiniams suprasti, paaiškinti, pritaikyti ir paliudyti apie
svarbias doktrinas ir principus. Norint gauti įskaitą, reikia kurso žinių patikrinimus
atlikti teigiamai.

Kaip mokytojai ar administratoriai jūs galite padėti mokiniams pasiruošti
sėkmingai atlikti žinių patikrinimus, peržiūrėję filmuką „Rekomendacijos,

kaip patikrinti žinias“ (8:30). Kai filmuke kreipiamasi į jus, peržvelkite ir užpildykite
dokumento „Rekomendacijos, kaip patikrinti žinias“ skyrius.

Taip pat galite padėti mokiniams sėkmingai atlikti žinių patikrinimus nuosekliai
mokydami juos kurso metu pagrindinių principų ir doktrinų bei akcentuodami ir
apžvelgdami juos. Paruošti mokymosi vadovai padės mokytojams ir mokiniams
atpažinti kai kurias pagrindines kurso doktrinas ir principus.

Žinių patikrinimo programa padės jums patikrinti žinias ir greitai surinkti
atsakymus. Turite dvi galimybes, kaip patikrinti žinias.

• Naudojantis internetu. Šis būdas leidžia mokiniams pasitikrinti žinias
kompiuteriu ar mobiliuoju įrenginiu. Patikrinimas automatiškai įvertinamas, ir
mokiniai gauna ataskaitą, kuri rodo jų įvertinimą ir klausimus, į kuriuos jiems
nepavyko atsakyti.

• Naudojantis išspausdintomis užduotimis. Mokiniai žinių patikrinimą atlieka
naudodamiesi popieriumi ir rašikliu. Kiekvienas lapas su skrituliukais turi
unikalų kodą, skirtą kiekvienam mokiniui. Jums nuskenavus lapus su
skrituliukais, jie bus automatiškai įvertinti.

Programos mokymai yra šiomis kalbomis:

kinų

anglų

prancūzų

vokiečių

italų

japonų

korėjiečių

portugalų

rusų

ispanų
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Pritaikymai mokiniams
su negalia
Patikrinimo pritaikymais siekiama suteikti mokiniams, turintiems specifinių
poreikių, negalių ar sveikatos sutrikimų, galimybę dalyvauti patikrinime
vienodomis sąlygomis su kitais mokiniais. Mokytojai turėtų padaryti atitinkamus
pritaikymus atsižvelgdami į mokinių specifinius poreikius, negalias ir sveikatos
sutrikimus. Toliau pateikiamos rekomendacijos, į kurias turėtumėte atsižvelgti,
pritaikydami patikrinimą savo mokiniams:

1. Išsiaiškinkite, kurie mokiniai gali turėti specifinių poreikių ar negalių.
Asmeniškai pasikalbėkite su kiekvienu mokiniu (-e), kad sužinotumėte jo (ar
jos) specifinius poreikius. Atidžiai išklausykite ir būkite palankiai nusiteikę.
Apsvarstykite galimybę pasikalbėti su šių mokinių tėvais ar Bažnyčios vadovais,
kad galėtumėte geriau suprasti jų specifinius poreikius.

2. Remdamiesi pokalbiuose gauta informacija suplanuokite, kaip tinkamai
atsižvelgsite į specifinius tokių mokinių poreikius.

3. Atlikite pritaikymus. Individualūs pritaikymai turėtų išlikti konfidencialūs.
Neįmanoma išvardinti visų galimų pritaikymų, tačiau pateikiame keletą galimų
pavyzdžių:

Supažindinimas. Pateikite mokiniui patikrinimo klausimų garso įrašą,
perskaitykite nurodymus ir patikrinimo klausimus balsu arba duokite stambiu
šriftu išspausdintą patikrinimo variantą (šiuo metu turimus patikrinimo
variantus rasite Žinių patikrinimo svetainėje).

Aplinka. Suteikite mokiniui galimybę sėdėti norimoje klasės vietoje, kur jo
dėmesys bus mažiausiai blaškomas, arba atlikite patikrinimą mažomis grupėmis
ar kitoje patalpoje.

Testo planavimas. Patikrinimą atlikite per kelis kartus arba per kelias dienas,
leiskite įvairias patikrinimo dalis atlikti skirtinga tvarka, skirkite patikrinimą tam
tikru dienos metu arba duokite daugiau laiko testui atlikti.

Atsakymas. Leiskite mokiniui į klausimus atsakyti žodžiu, leiskite kitam
asmeniui atsakymus užrašyti rašikliu ar garso įrašymo įrenginiu arba leiskite
atsakymus pažymėti patikrinimo knygelėje, o ne atsakymų lape.

4. Venkite daryti tokius pritaikymus, kurie pakeistų arba sumažintų mokinio
mokymosi lūkesčius.

5. Pritaikydami užduotis pagal mokinių poreikius vadovaukitės Kristaus meile
kiekvienam mokiniui ir sekite Dvasios raginimais.

6. Norėdami rasti daugiau bendrojo pobūdžio informacijos, kaip padėti asmenims
su negalia, apsilankykite svetainėje lds.org/topics/disability.
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Studijavimo vadovas





Doktrinos ir Sandorų 1–75 ir
Džozefas Smitas – Istorija
Raštų įvaldymo klausimai. Raštų įvaldymo eilutėse pateiktų doktrinų supratimas.

• Džozefo Smito – Istorijos 1:15–20

• Doktrinos ir Sandorų 1:37–38

• Doktrinos ir Sandorų 6:36

• Doktrinos ir Sandorų 8:2–3

• Doktrinos ir Sandorų 10:5

• Doktrinos ir Sandorų 13:1

• Doktrinos ir Sandorų 18:10–11

• Doktrinos ir Sandorų 18:15–16

• Doktrinos ir Sandorų 19:16–19

• Doktrinos ir Sandorų 19:23

• Doktrinos ir Sandorų 25:13

• Doktrinos ir Sandorų 46:33

• Doktrinos ir Sandorų 58:27

• Doktrinos ir Sandorų 58:42–43

• Doktrinos ir Sandorų 64:9–11

Konteksto klausimai. Kai kurių pagrindinių įvykių ar pasakojimų, susijusių su
konkrečia ištrauka ir apie ją pateikta papildoma informacija, supratimas.

• Oliverio Kauderio liudijimas, kad Džozefo Smito darbas buvo paskirtas Dievo
(žr. DS 6:22–23)

• 116 rankraščio puslapių praradimas ir principai, kurių išmoko Džozefas Smitas
(žr. DS 3; 10)

• Tiesos, išmoktos iš Pirmojo regėjimo (žr. Džozefo Smito – Istorijos 1:11–20)

• Svarbiausių įvykių chronologija: Pirmasis regėjimas, Džozefas gauna aukso
plokšteles, kunigystės sugrąžinimas, Bažnyčios suorganizavimas ir persikėlimas
į Kirtlandą, Ohajo valst.

• Pasiuntiniai, sugrąžinę Aarono ir Melchizedeko kunigystes (žr. DS 13; Džozefo
Smito – Istorijos 1:72)

• Sionės centrinė vieta ir žodžio Sionė reikšmė (žr. DS 57; Ištikimi tikėjimui.
Evangelijos žinyną [2004], 147–148)

Doktrinos ir principai. Pagrindinių doktrinų ir principų, kurių mokoma
Doktrinoje ir Sandorose, supratimas.
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• Principai, lemiantys apreiškimą: pasiruošimas gauti apreiškimą (žr. DS 9:7–9),
apreiškimo atpažinimas (žr. DS 8:1–5), tikro apreiškimo atskyrimas nuo
klaidingų idėjų (žr. DS 50:10–36) ir supratimas, kad pranašas gauna apreiškimą
vadovauti Bažnyčiai, o turintieji pašaukimus gauna apreiškimą savo pareigoms
atlikti (žr. DS 28:1–7)

• Kodėl Pastarųjų Dienų Šventųjų Jėzaus Kristaus Bažnyčia yra vienintelė tikra ir
gyva bažnyčia (žr. DS 1:30; 18:1–5; 27:5–14; 33:1–6)

• Ko Doktrinos ir Sandorų knyga moko apie Jėzaus Kristaus Apmokėjimą (žr. DS
29:30–45), krikštą (žr. DS 20:72–74; 22:1–4), sakramentą (žr. DS 20:77, 79;
27:1–2), Dvasios dovanas (žr. DS 46:8–26), santuoką (žr. DS 49:15–17),
misionierišką darbą (žr. DS 15:6; 33:7–10; 65:1–6), pasiruošimą antrajam
atėjimui (žr. DS 45:32, 39, 57), Raštus (žr. DS 68:2–4), pašventimo įstatymą (žr.
DS 42:30–42) ir Mormono Knygą (žr. DS 20:8–12)

• Pranašo Džozefo Smito vaidmuo paskutiniame Evangelijos laikotarpyje (žr. DS
27:5–14; 65:2)

• Pranašo vaidmuo gaunant apreiškimą Bažnyčiai (žr. DS 21:1, 4–6; 28:2, 6–7;
43:1–7)

Pagrindinės sąvokos. Pagrindinių sąvokų supratimas.

• Amžinasis gyvenimas (žr. DS 14:7; 20:17–28; 29:22–29; 66:4–13)

• Nemirtingumas (žr. Ištikimi tikėjimui. Evangelijos žinyną, 6–7)

• Naujoji ir nesibaigiančioji sandora (žr. DS 66:2)

• Didysis atsimetimas ir asmeninis atsimetimas (žr. Ištikimi tikėjimui. Evangelijos
žinyną, 21–22)

• Dvasinė mirtis (žr. DS 29:40–41)

DOKTRINOS IR  SANDORŲ 1–75 IR  DŽOZEFAS SMITAS – ISTORIJA
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Doktrinos ir Sandorų 76 – 2
Oficialus pareiškimas
Raštų įvaldymo klausimai. Raštų įvaldymo eilutėse pateiktų doktrinų supratimas.

• Doktrinos ir Sandorų 76:22–24

• Doktrinos ir Sandorų 76:40–41

• Doktrinos ir Sandorų 78:19

• Doktrinos ir Sandorų 82:10

• Doktrinos ir Sandorų 88:124

• Doktrinos ir Sandorų 89:18–21

• Doktrinos ir Sandorų 107:8

• Doktrinos ir Sandorų 121:36, 41–42

• Doktrinos ir Sandorų 130:22–23

• Doktrinos ir Sandorų 131:1–4

Konteksto klausimai. Kai kurių pagrindinių įvykių ar pasakojimų, susijusių su
konkrečia ištrauka ir apie ją pateikta papildoma informacija, supratimas.

• Pasiuntiniai, Kirtlando šventykloje sugrąžinę pranašui Džozefui Smitui ir
Oliveriui Kauderiui tam tikrus kunigystės raktus (žr. DS 110:11–16)

• Liberčio kalėjime Džozefo Smito išmokti principai apie išbandymus (žr. DS
122:7)

• Pagrindinės pirmųjų šventųjų susirinkimų vietos (žr. DS 124 skyriaus aprašymą;
DS 136 skyriaus aprašymą, 1–18; Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide for Home-Study Seminary Students [2013], 339–349)

• Paramos bendrijos įsteigimas (žr. Daughters in My Kingdom: The History and
Work of Relief Society [2011], 11–25)

• Brangiojo Perlo knygos išėjimas (žr. Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide, 354–358)

Doktrinos ir principai. Pagrindinių doktrinų ir principų, kurių mokoma
Doktrinoje ir Sandorose, supratimas.

• Kunigystės priesaika ir sandora (žr. DS 84:33–44), prisikėlimas ir šlovės
karalystės (žr. DS 88:14–24), išminties žodis (žr. DS 89), Kristaus šviesa (žr. DS
88:1–13), sargybiniai ant bokšto (žr. DS 101:43–62), Bažnyčios drausminimo
tarybos (žr. DS 102; Ištikimi tikėjimui. Evangelijos žinyną [2004], 31–32), sąlygos,
kada pateisinama daugpatystė (žr. DS 132:45, 48), paklusnumas (žr. DS 130:21)
ir dešimtinė (žr. DS 119)

• Šventyklos darbas (žr. DS 109;110), apeigų atlikimas už mūsų protėvius (žr. DS
128:15) ir evangelijos skelbimas dvasių pasaulyje (žr. DS 138:29–32)

5



• Šlovės karalystės ir išaukštinimo gavimas celestialinėje karalystėje (žr. DS
76:30–70; 131:1–4; 137:10)

• Tiesos, kurių mokoma dokumente „Šeima. Pareiškimas pasauliui“ (žr. Doctrine
and Covenants and Church History Study Guide, 373–376)

• Pranašo Džozefo Smito vaidmuo sugrąžinant tiesą, apeigas ir kunigystę (žr. DS
135:3)

• Apreiškimas, paskelbtas 2 Oficialiame pareiškime

• Pirmosios Prezidentūros įpėdinystė mirus pranašui (žr. Doktrina ir Sandoros ir
Bažnyčios istorija. Namuose studijuojančių seminarijos mokinių vadovėlį, 334–339)

• Naujoji ir nesibaigiančioji santuokos sandora (žr. DS 132:19–21)

Pagrindinės sąvokos. Pagrindinių sąvokų supratimas.

• Endaumento gavimas šventykloje (žr. DS 95:8; 109:22–23)

DOKTRINOS IR  SANDORŲ 76 –  2  OFICIALUS PAREIŠKIMAS
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Senasis Testamentas.
Pradžios – Rūtos knygos
Raštų įvaldymo klausimai. Raštų įvaldymo eilutėse pateiktų doktrinų supratimas.

• Mozės 1:39

• Mozės 7:18

• Abraomo 3:22–23

• Pradžios 1:26–27

• Pradžios 2:24

• Pradžios 39:9

• Išėjimo 19:5–6

• Išėjimo 20:3–17

• Jozuės 24:15

Konteksto klausimai. Svarbių įvykių, asmenų, laiko tarpsnių ir simbolių
supratimas.

• Pati svarbiausia Senojo Testamento žinia ir daugelio Senojo Testamento
simbolių, įstatymų, ženklų, pranašysčių ir įvykių nuorodos bei reikšmės (žr.
Mozės 5:7–8; Mozijo 3:13–15)

• Kraujo ant durų staktų (žr. Išėjimo 12:21–23), vario žalčio (žr. Skaičių 21:8–9;
Almos 33:19–22) ir Abraomui duoto paliepimo paaukoti Izaoką (žr. Pradžios
22:10–12; Jono 3:16) simboliai

• Žinios, padėjusios Mozei nugalėti Šėtoną (žr. Mozės 1:4–7; 13)

• Edeno sode Adomui ir Ievai duoti įsakymai (žr. Mozės 2:26–30; 3:16–17)

• Nojus ir tvanas. Kodėl tvaną galima laikyti palaiminimu dar negimusioms
dvasioms ir jo metu gyvenusiems nedoriesiems (žr. Mozės 8:22–30; 2 Nefio
26:24; Old Testament Study Guide for Home-Study Seminary Students [2015], 38)

• Jokūbas ir Ezavas. Ezavo veiksmai, parodę, kad jis paniekino pirmagimystės
teisę (žr. Pradžios 25:29–34; 26:34–35; Old Testament Study Guide, 65–66)

• Juozapo pardavimas į Egiptą. Pamokos apie išmėginimus (žr. Pradžios 45:7–8;
50:20–21)

• Mozės pašaukimas išvaduoti Izraelį. Ką Mozei pasakė Dievas, kad padėtų
nugalėti abejones (žr. Išėjimo 3:12, 17)

• Pagrindinės pamokos, kurių galime išmokti iš Izraelio kelionės dykumoje. Ką
Izraeliui kasdien duodavo Viešpats, kad Jį prisimintų (žr. Išėjimo 16:4–5),
tabernakulio palaiminimai (žr. Išėjimo 25:8, 22; 29:43–46), kaip Kunigų knygoje
aprašytos aukos Izraeliui nurodė Jėzų Kristų (žr. Kunigų 1:3–9; 4:20–31;
16:21–22) ir Kalebo bei Jozuės atsakymai išgirdus „melus“ (žr. Skaičių 14:7–9)
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• Pamokos, išmoktos įžengus į pažadėtąją žemę ir užėmus Jerichą (žr. Jozuės 6)

• Svarbiausių pranašų chronologija. Adomas, Henochas, Nojus, Abraomas ir
Mozė (žr. Raštų rodyklės temą „Chronologija“; taip pat žr. LDS.org)

• Pagrindiniai Senojo Testamento pradžioje minimi asmenys: Adomas, Ieva,
Mozė, Henochas, Nojus, Abraomas, Lotas, Sara, Izaokas, Rebeka, Jokūbas,
Rachelė, Ezavas, Juozapas, Aaronas, Kalebas, Jozuė, Balaamas, Samsonas,
Gideonas ir Rūta

Doktrinos ir principai. Pagrindinių doktrinų ir principų, kurių mokoma Senajame
Testamente, supratimas.

• Jėzaus Kristaus vaidmuo sukūrime (žr. Mozės 1:32–33)

• Su nuopuoliu susiję principai. Kas buvo atlikta ikimirtingajame gyvenime,
siekiant nugalėti nuopuolį (žr. Mozės 4:2), padėtis po nuopuolio (žr. Mozės
3:17; 4:11; 5:2; 6:48; 2 Nefio 2:22–23) ir ką, įvykus nuopuoliui, apie jį sužinojo
Adomas ir Ieva (žr. Mozės 5:9–11)

• Doktrinos apie gimimą iš naujo (žr. Mozės 6:59), Abraomo sandorą (žr.
Abraomo 1:19; 2:6–11; Pradžios 17:1–7) ir nuoširdžią atgailą (žr. Ištikimi
tikėjimui. Evangelijos žinyną, [2004], 15–19)

• Ką apie Dievo ir Šėtono prigimtį sužinojo Henochas (žr. Mozės 7:26–30)

• Senojo Testamento pamokos apie šeimas ir santuoką. Kodėl santuoka tarp vyro
ir moters yra įsteigta Dievo (žr. Mozės 3:18–25), palaiminimai, skirti tiems, kurie
lieka ištikimi savo santuokos šventykloje sandorai (žr. Pradžios 28:1–22; Old
Testament Study Guide, 67–69), santykiai tarp vyro ir žmonos (žr. Mozės 3:18–25,
Pradžios 2:24), įsakymai, kuriuos Dievas davė susituokusiems (žr. Mozės
2:26–28), ir įsakymai, kuriuos Dievas davė gimdytojams (žr. Mozės 6:1, 5–6, 23)

Pagrindinės sąvokos. Pagrindinių sąvokų supratimas.

• Rinktinis regėtojas (žr. Džozefo Smito Vertimas, Pradžios 50:26–27 [Triknygėje,
Raštų rodyklėje]; 2 Nefio 3:6–7)

SENASIS  TESTAMENTAS.  PRADŽIOS – RŪTOS KNYGOS
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Senasis Testamentas. 1
Samuelio –
Malachijo knygos
Raštų įvaldymo klausimai. Raštų įvaldymo eilutėse pateiktų doktrinų supratimas.

• 1 Samuelio 16:7

• Psalmyno 24:3–4

• Psalmyno 119:105

• Psalmyno 127:3

• Patarlių 3:5–6

• Izaijo 1:18

• Izaijo 5:20

• Izaijo 29:13–14

• Izaijo 53:3–5

• Izaijo 58:6–7

• Izaijo 58:13–14

• Jeremijo 1:4–5

• Ezechielio 37:15–17

• Amoso 3:7

• Malachijo 3:8–10

• Malachijo 4:5–6

Konteksto ir turinio klausimai. Pagrindinių įvykių ir su jais susijusių principų
supratimas.

• Samuelis ir Elis. Kaip Samuelio patyrimas moko atpažinti Viešpaties balsą (žr.
1 Samuelio 3:4–10)

• Dėl kokių priežasčių Izraelis troško karaliaus (žr. 1 Samuelio 8:6–7, 19–20)

• Dovydas ir Galijotas. Kuo pasikliovė Dovydas, kad nugalėtų Galijotą (žr.
1 Samuelio 17:37, 45–47)

• Uza paliečia sandoros skrynią. Pamokos apie Dievo darbo pakreipimą arba
taisymą neturint tam įgaliojimo (žr. 2 Samuelio 6:3–7)

• Dovydas ir Batšeba. Pamokos apie pagundos vengimą ir geidulių valdymą (žr.
2 Samuelio 11:1–5)

• Saliamonas veda ne izraelites moteris. Vedybų, nesilaikant sandoros, pasekmės
(žr. 1 Karalių 11:3–6)
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• Elijas ir Sareptos našlė. Kaip našlė pasielgė tikėjimo vedama (žr. 1 Karalių
17:9–16)

• Elijas ir jo kova su Baalo pranašais. Pamokos apie Dievo galią (žr. 1 Karalių
18:26–29, 36–39)

• Naamanas. Pamokos apie sekimą pranašu (žr. 2 Karalių 5:9–10, 13–14)

• Šventyklos Jeruzalėje atstatymas. Pamokos apie pasipriešinimą (žr. Ezros 4:4–5;
5:1–5; 6:1–3, 7–8, 14)

• Estera. Pamokos apie drąsą (žr. Esteros 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1–2; 7:3–6)

• Jobas. Pamokos apie išbandymus (žr. Jobo 13:13–16)

• Danielius. Tiesos, kurių išmokstame iš jo tarnystės karaliaus rūmuose (žr.
Danieliaus 1:3–20)

• Karaliaus Nebukadnecaro sapnas. Tiesos apie Dievo karalystę (žr. Danieliaus
2:34–35, 44–45; DS 65:2)

• Šadrachas, Mešachas ir Abednegas. Pamokos apie tikėjimą (žr. Danieliaus
3:14–18)

Doktrinos ir principai. Pagrindinių doktrinų ir principų, kurių mokoma Senajame
Testamente, supratimas.

• Garbinimo šventykloje (žr. 1 Karalių 8:37–40; taip pat žr. Raštų rodyklę, skyrių
„Šventykla“) ir tapimo gelbėtojais ant Sionės kalno palaiminimai (žr. Abdijo
1:17, 21; taip pat žr. Bažnyčios prezidentų mokymai. Džozefas Smitas [2007], 454)

• Tūkstantmečio sąlygos (žr. Izaijo 65:21–25)

• Jėzaus Kristaus Apmokėjimas. Kaip Senojo Testamento simboliai, istorijos,
pranašai bei Raštų įvaldymo ištraukos liudija Jėzų Kristų (žr. Mozės 6:63; taip
pat žr. Mozijo 3:15)

Pagrindinės Raštų frazės. Pagrindinių Raštų frazių prasmės ir jų reikšmingumo
supratimas.

• „Įrėžiau tavo vardą savo rankos delne“ (Izaijo 49:16)

• „Išliesiu savo Dvasią ant visos žmonijos“ (Joelio 2:28)

SENASIS  TESTAMENTAS.  1  SAMUELIO – MALACHIJO KNYGOS
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Naujasis Testamentas. Mato
– Jono evangelijos
Doktrinos įvaldymo klausimai. Doktrinos įvaldymo ištraukose pateiktų doktrinų
supratimas.

• Mato 5:14–16

• Mato 11:28–30

• Mato 16:15–19

• Mato 22:36–39

• Luko 24:36–39

• Jono 3:5

• Jono 7:17

• Jono 14:15

• Jono 15:16

• Jono 17:3

Konteksto ir turinio klausimai. Pagrindinių įvykių ir su jais susijusių principų
supratimas.

• Jėzaus krikštas. Tiesos, išmoktos apie Dievybę (žr. Mato 3:16–17)

• Jėzaus gundymas. Pamokos apie pagundų įveikimą (žr. Mato 4:3–11)

• Jėzus pašaukia dvylika apaštalų. Ką apaštalai gavo po to, kai buvo pašaukti (žr.
Mato 10:1–4)

• Petras eina vandeniu. Pamokos apie savo baimių ir dvejonių įveikimą (žr. Mato
14:28–31)

• Rankų plovimo paprotys. Jėzaus mokymai apie tai, kas mus suteršia (žr. Mato
15:10–20)

• Petro liudijimas. Pamokos apie liudijimo įgijimą (žr. Mato 16:13–19)

• Viešpaties mokymai apie santuoką. Pamokos apie santuoką (žr. Mato 19:3–9)

• Prisikėlusio Gelbėtojo nurodymai apaštalams (žr. Mato 28:19–20)

• Jėzus pataria turtingam jaunuoliui. Tiesos, padėsiančios mums įgyti amžinąjį
gyvenimą (žr. Morkaus 10:17–22)

• Žinokite, kas buvo pasiuntinys, atsiųstas paruošti kelią Jėzui Kristui (žr. Luko
7:27–28).

• Palyginimas apie gerąjį samarietį. Tiesa, padėsianti mums įgyti amžinąjį
gyvenimą (žr. Luko 10:25–37)

• Palyginimai apie paklydusią avelę, pamestą monetą ir sūnų palaidūną. Pamokos
apie pagalbą pasiklydusiems (žr. Luko 15)
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• Gelbėtojas moko Nikodemą, ko reikia, kad užgimtum dvasiškai (žr. Jono 3:3–5).

• Žinokite, kas yra Jehova – Senojo Testamento Dievas (žr. Jono 8:56–58).

• Jėzaus Kristaus kaip Ganytojo simbolis (žr. Jono 10:11–15)

• Jėzus numazgoja apaštalų kojas. Pamokos apie tarnavimą (žr. Jono 13:12–17)

• Kaip galime parodyti savo meilę Gelbėtojui (žr. Jono 14:15)

• Šventosios Dvasios vaidmenys (žr. Jono 16:13; taip pat žr. Jono 14:26)

• Kas, kaip mokė Gelbėtojas, yra būtina norint įgyti amžinąjį gyvenimą (žr. Jono
17:3)

• Ką Gelbėtojas padarė, kad įveiktų mirtį (žr. Jono 20:17–20; taip pat žr. Jono 5:26)

Doktrinos ir principai. Pagrindinių doktrinų ir principų, kurių mokoma
Naujajame Testamente, supratimas.

• Sekimas Jėzaus Kristaus mokymais ir įsakymais padeda mums tapti tokiems,
kaip mūsų Dangiškasis Tėvas (žr. Mato 5:48).

• Pasiruošimas antrajam Viešpaties atėjimui (žr. Džozefas Smitas – Mato 1:38–54)

• Kodėl priimame sakramentą (žr. Mato 26:26–28; Džozefo Smito Vertimas, Mato
26:22, 24–25 [Raštų rodyklė, scriptures.lds.org])

• Šabo dienos tikslas (žr. Morkaus 2:23–3:6)

• Kaip įgyti liudijimą apie doktrinas, kurių mokė Jėzus Kristus (žr. Jono 7:16–18)

• Būkite pasiruošę paaiškinti Jėzaus Kristaus vaidmenį išgelbėjimo plane ir
išvardyti priežastis, kodėl būtent Jam buvo paskirta atlikti Apmokėjimą.

• Būkite pasiruošę paaiškinti, kodėl reikalingas Jėzaus Kristaus Apmokėjimas ir
kokios jo pasekmės.

• Būkite pasiruošę įvardyti išmoktas tiesas, padėjusias jums priartėti prie Jėzaus
Kristaus.

• Būkite pasiruošę pateikti pavyzdį to, ką šiais mokslo metais darote, kad
priartėtumėte prie Jėzaus Kristaus.

Pagrindinės Raštų frazės. Pagrindinių Raštų frazių prasmės ir jų reikšmingumo
supratimas.

• Supraskite keleto pagrindinių Raštų eilučių frazes, nusakančias Gelbėtojo
kančią Getsemanėje (žr. Mato 26:38–39; Morkaus 14:32–34).

NAUJASIS  TESTAMENTAS.  MATO – JONO EVANGELIJOS
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Naujasis Testamentas.
Apaštalų darbų –
Apreiškimo knygos
Doktrinos įvaldymo klausimai. Doktrinos įvaldymo ištraukose pateiktų doktrinų
supratimas.

• Apaštalų darbų 3:19–21

• 1 Korintiečiams 2:5, 9–11

• 1 Korintiečiams 6:19–20

• 1 Korintiečiams 11:11

• 1 Korintiečiams 15:20–22

• 1 Korintiečiams 15:40–42

• Efeziečiams 2:19–20

• Efeziečiams 4:11–14

• 2 Tesalonikiečiams 2:1–3

• 2 Timotiejui 3:15–17

• Hebrajams 12:9

• Jokūbo 1:5–6

• Jokūbo 2:17–18

• 1 Petro 4:6

• Apreiškimo 20:12

Konteksto ir turinio klausimai. Pagrindinių įvykių ir su jais susijusių principų
supratimas.

• Apaštalas Petras moko Kornelijų Evangelijos. Pamokos apie iš Dievo gautas
tiesas (žr. Apaštalų darbų 10:28–35, 44–48)

• Apaštalas Paulius moko karalių Agripą. Ko reikia, kad atsiverstume į Jėzų Kristų
(žr. Apaštalų darbų 26:26–29)

• Ką simbolizuoja krikštas (žr. Romiečiams 6:3–6)

• Ko apaštalas Paulius mokė apie mūsų kūnus (žr. 1 Korintiečiams 6:19–20), vyro
ir žmonos tarpusavio santykius (žr. 1 Korintiečiams 11:11), apie tai, kas mums
padės įveikti šių dienų pavojus (žr. 2 Timotiejui 3:15–17) ir išbandymus (žr.
Hebrajams 12:2–4)

• Dvasios vaisių pavyzdžiai (žr. Galatams 5:22–23)

• Tiesos apie malonę ir darbus (žr. Efeziečiams 2:7–10; Jokūbo 2:17–18)
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• Pranašų ir apaštalų vaidmuo (žr. Efeziečiams 4:11–14)

• Palaiminimai, kuriuos gauname apsiginklavę visais Dievo ginklais (žr.
Efeziečiams 6:11–13)

• Kaip Senojo Testamento pranašai darė stebuklus (žr. Hebrajams 11)

• Tiesos, padėjusios teisiesiems ikimirtingajame gyvenime nugalėti Šėtoną (žr.
Apreiškimo 12:11)

Doktrinos ir principai. Pagrindinių doktrinų ir principų, kurių mokoma
Naujajame Testamente, supratimas.

• Kada pranašai pradėjo pranašauti apie Evangelijos Sugrąžinimą (žr. Apaštalų
darbų 3:21)

• Suvokimo, kad esame Dievo vaikai, palaiminimai (žr. Apaštalų darbų 17:28)

• Ko reikia, kad krikšto apeigos galiotų (žr. Apaštalų darbų 19:2–6)

• Ko reikia, kad būtume išteisinti (žr. Romiečiams 3:24–26; taip pat žr. Moronio
10:32–33)

• Palaiminimai už tai, kad esame dvasiniai mūsų Dangiškojo Tėvo vaikai (žr.
Romiečiams 8:16–18)

• Kaip suprasti Dievo dalykus (žr. 1 Korintiečiams 2:10–11, 14)

• Kas tapo įmanoma dėl Jėzaus Kristaus prisikėlimo (žr. 1 Korintiečiams
15:20–22)

• Supratimas apie laikų pilnatvės Evangelijos laikotarpį. Kas tai yra ir ką tai apima
(žr. Efeziečiams 1:10)

• Kas yra Dangiškojo Tėvo dvasinių vaikų pirmagimis, visa ko Kūrėjas, Bažnyčios
galva ir pirmas prisikėlusysis (žr. Kolosiečiams 1:12–19)

• Tiesos apie pasiruošimą antrajam Jėzaus Kristaus atėjimui (1 Tesalonikiečiams
5:1–6)

• Tiesos apie Jėzų Kristų. Jo vaidmenys ir savybės (žr. Hebrajams 1:1–3)

• Tiesos, kuriomis vadovaujamasi suteikiant kunigystę (žr. Hebrajams 5:4)

• Ką galime daryti, kai mums trūksta išminties (žr. Jokūbo 1:5–6)

• Mirusiųjų išgelbėjimo doktrina. Kodėl Evangelija skelbiama mirusiesiems (žr.
1 Petro 4:6)

Pagrindinės Raštų frazės. Pagrindinių Raštų frazių prasmės ir jų reikšmingumo
supratimas.

• „Liūdesys pagal Dievo valią“ (2 Korintiečiams 7:10; taip pat žr. Ištikimi tikėjimui.
Evangelijos žinyną [2004], 17)

• „Visų dalykų atnaujinimo metas“ (Apaštalų darbų 3:21; taip žr. Apaštalų darbų
3:19–21)

• „Laikų pilnatvės Evangelijos laikotarpis“ (Efeziečiams 1:10; taip pat žr. DS
128:18; Raštų rodyklę, skyrių „Evangelijos laikotarpis“)

NAUJASIS  TESTAMENTAS.  APAŠTALŲ DARBŲ – APREIŠKIMO KNYGOS
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Mormono Knyga. 1 Nefio 1
– Almos 16
Doktrinos įvaldymo klausimai. Doktrinos įvaldymo ištraukose pateiktų doktrinų
supratimas.

• 1 Nefio 3:7

• 2 Nefio 2:22–25

• 2 Nefio 2:27

• 2 Nefio 26:33

• 2 Nefio 28:30

• 2 Nefio 32:3

• 2 Nefio 32:8–9

• Mozijo 2:17

• Mozijo 2:41

• Mozijo 3:19

• Mozijo 4:9

• Mozijo 18:8–10

• Almos 7:11–13

Konteksto ir turinio klausimai. Pagrindinių įvykių ir su jais susijusių principų
supratimas.

• Koks dangiškas liudijimas gali padėti žmonėms suprasti Mormono Knygą (žr.
Mormono Knygos įvadą, 8–9 pastraipas)

• Pagrindinis Mormono Knygos rašytojų tikslas (žr. 1 Nefio 6:4–6; 2 Nefio 25:23)

• Nefis gauna skaistvario plokšteles. Pamokos apie paklusnumą (žr. 1 Nefio 3:7)

• Lehio sūnūs grįžta su Izmaelio šeima. Pamokos apie santuoką (žr. 1 Nefio
7:1–5)

• Nefis pasigamina mažąsias plokšteles. Pamokos apie įsakymų laikymąsi (žr.
1 Nefio 9:3, 5–6; DS 10:38–45)

• Kas dėl Mormono Knygos tampa prieinama visiems žmonėms (žr. 1 Nefio
13:26–29, 39–42)

• Liahona. Pamokos apie vadovavimo iš Dievo gavimą (žr. 1 Nefio 16:27–29)

• Ko apie pranašą Džozefą Smitą moko Mormono Knyga (žr. 2 Nefio 3:6–8, 15,
24)

• Pranašystės apie tai, kaip kai kurie asmenys reaguos į pranašus paskutinėmis
dienomis (žr. 2 Nefio 27:1–5)
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• Pranašystė apie tai, kaip Džozefas Smitas vers Mormono Knygą (žr. 2 Nefio
27:6–23)

• Kaip Viešpats žiūri į skaistumą (žr. Jokūbo knygos 2:22–35)

• Karaliaus Benjamino mokymai apie palaiminimus, gaunamus laikantis įstatymų
(žr. Mozijo 2:41)

• Pasekmės nusivilkus prigimtinį žmogų (žr. Mozijo 3:19)

• Ką žino regėtojai (žr. Mozijo 8:13–17)

• Lamanitų neapykanta nefitams. Pamokos apie atlaidumą (žr. Mozijo 10:12–18)

• Almos ir jo žmonių vergovė. Pamokos apie išbandymus (žr. Mozijo 23:20–24;
24:16–21)

• Pagrindinis Melchizedeko kunigystę turinčiųjų vaidmuo (žr. Almos 13:1–12)

Doktrinos ir principai. Pagrindinių doktrinų ir principų, kurių mokoma Mormono
Knygoje, supratimas.

• Kas yra moralės laisvė ir kaip ji dera su išgelbėjimo planu (žr. 2 Nefio 2:5, 14–16,
27–29)

• Jėzaus Kristaus vaidmuo išgelbėjimo plane (žr. 2 Nefio 25:19–20)

• Dangiškojo Tėvo prigimtis (žr. 2 Nefio 26:33)

• Principai, susiję su atsakymų į klausimus ir maldas gavimu (žr. 2 Nefio 28:30)

• Kodėl reikia krikštytis (žr. 2 Nefio 31:5–7)

• Veiksmai, būtini siekiant tiesos (žr. 2 Nefio 32:3, 8–9)

• Kaip Viešpats žiūri į skaistumą (žr. Jokūbo knygos 2:22–35) ir santuoką (žr.
Jokūbo knygos 2:27, 30)

• Visos tiesos šaltinis (žr. Mozijo 4:9)

• Sandora, sudaryta per krikštą (žr. Mozijo 18:9)

• Ką atlikdamas Apmokėjimą patyrė Jėzus Kristus (žr. Almos 7:11–13)

• Ką reiškia būti prikeltam (žr. Almos 11:42–43)

• Būkite pasiruošę paaiškinti tris dvasinių žinių įgijimo principus iš Pagrindinių
doktrinos įvaldymo principų.

• Būkite pasiruošę paaiškinti Adomo ir Ievos nuopuolį bei Jėzaus Kristaus
Apmokėjimą.

• Būkite pasiruošę aprašyti jūsų gyvenimą paveikusį asmenį ar istoriją, apie kurį
(kurią) sužinojote studijuodami Mormono Knygą.

• Būkite pasiruošę trumpai apibendrinti gyvybės medžio regėjimą, paaiškinti šio
regėjimo simbolius ir pasidalyti, ko išmokote apie vieną iš simbolių.

MORMONO KNYGA.  1  NEFIO 1  –  ALMOS 16
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Mormono Knyga. Almos 17
– Moronio 10
Doktrinos įvaldymo klausimai. Doktrinos įvaldymo ištraukose pateiktų doktrinų
supratimas.

• Almos 34:9–10

• Almos 39:9

• Almos 41:10

• Helamano 5:12

• 3 Nefio 11:10–11

• 3 Nefio 12:48

• 3 Nefio 18:15, 20–21

• 3 Nefio 27:20

• Etero 12:6

• Etero 12:27

• Moronio 7:45, 47–48

• Moronio 10:4–5

Konteksto ir turinio klausimai. Pagrindinių įvykių ir su jais susijusių principų
supratimas.

• Anti nefi lehiai. Pamokos apie atsivertimą į Viešpatį (žr. Almos 23:5–13)

• Almos palyginimas apie žodį ir sėklą. Pamokos ir žingsniai tikėjimui stiprinti (žr.
Almos 32)

• Jėzaus Kristaus Apmokėjimo prigimtis (žr. Almos 34:9–10)

• Geriausias laikas išmokti laikytis Dievo įsakymų (žr. Almos 37:35)

• Ko reikia, kad būtų patenkinti teisingumo reikalavimai (žr. Almos 42:15–31)

• Jaunieji kariai. Pamokos apie paklusnumą (žr. Almos 57:21)

• Sprendimas, kaip įveikti išdidumo ir naikinimosi ciklą (žr. Helamano 11)

• Pamokos, kurių mokomasi iš pranašysčių apie Kristaus gimimą išsipildymo (žr.
3 Nefio 1:1–26)

• Kaip dažnai Jėzus Kristus vykdo Dangiškojo Tėvo valią (žr. 3 Nefio 11:10–11)

• Kokiems mums įsakyta tapti (žr. 3 Nefio 12:48)

• Kelias į amžinąjį gyvenimą (žr. 3 Nefio 27:16)

• Viešpaties kvietimas pasišventinti (žr. 3 Nefio 27:20)

• Viešpaties pažadai dėl mūsų silpnybių (žr. Etero 12:27)
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• Mūsų atsakomybė dėl kitų Bažnyčios narių (žr. Moronio 6:4)

• Tikrosios meilės dovana (žr. Moronio 7:45, 47–48)

• Būdas, kaip įgyti liudijimą apie Mormono Knygą (žr. Moronio 10:3–5)

• Vienas iš ženklų, kad Viešpats įgyvendina savo pažadą surinkti Izraelį
paskutinėmis dienomis (žr. 3 Nefio 21:1–11).

Doktrinos ir principai. Pagrindinių doktrinų ir principų, kurių mokoma Mormono
Knygoje, supratimas.

• Šventa dauginimosi galios prigimtis (žr. Almos 39:9)

• Ką reiškia būti prikeltam (žr. Almos 40:21–26)

• Savo pamato statymas ant Jėzaus Kristaus (žr. Helamano 5:12)

• Kodėl visos maldos, palaiminimai ir kunigystės apeigos turi būti atliekamos
Jėzaus Kristaus vardu (žr. trečią skyriaus „Jėzus Kristus“ paragrafą 1 doktrininėje
temoje „Dievybės“, Pagrindiniuose doktrinos įvaldymo principuose; taip pat žr.
3 Nefio 18:15, 20–21; Moronio 7:28; DS 45:3–5)

• Mūsų, kaip Viešpaties sandoros žmonių, vaidmuo (žr. 1 Nefio 22:9; 3 Nefio
20:27; Raštų rodyklę, skyrių „Abraomo sandora“; Abraomo 2:9–11)

• Kas būtina, kad mūsų gyvenime vyktų stebuklai (žr. Mormono 9:20)

• Kas yra tikėjimas (žr. Etero 12:6)

• Kokios kunigystės reikia, kad būtų suteikta Šventosios Dvasios dovana (žr.
Moronio 2:2 išnašą c; Ištikimi tikėjimui. Evangelijos žinyną [2004], 102–103)

• Ko reikia norint gauti kunigystės pareigybę (žr. Moronio 3)

• Sakramento maldose pažadėti palaiminimai (žr. Moronio 4–5)

• Atgailos pažadai ir palaiminimai (žr. Moronio 6:5–9)

• Būkite pasiruošę pateikti pavyzdį, kaip pasinaudojote vienu iš trijų dvasinių
žinių įgijimo principų iš Pagrindinių doktrinos įvaldymo principų, kad
išspręstumėte iškilusį klausimą ar problemą.

• Būkite pasiruošę pasidalyti tuo, ko išmokote studijuodami Gelbėtojo
apsilankymą pas nefitus (žr. 3 Nefio 11–26).

• Būkite pasiruošę paaiškinti išgelbėjimo planą.

• Būkite pasiruošę aprašyti jūsų gyvenimą paveikusį asmenį ar istoriją, apie kurį
(kurią) sužinojote studijuodami Mormono Knygą.

MORMONO KNYGA.  ALMOS 17 –  MORONIO 10
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