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Вступ





Огляд оцінювання
навчання
Оцінювання навчання допомагає студентам розуміти, пояснювати,
застосовувати важливі вчення та принципи й свідчити про них. Для заліку
курсу потрібно успішно пройти оцінювання навчання.

Як вчителі чи адміністратори ви можете підготуватися, щоб допомогти
студентам успішно пройти оцінювання навчання, подивившись відео

“Best Practices for Learning Assessments” (8:30). Як згадано у відео, перегляньте
та заповніть розділи у документі “Best Practices for Learning Assessments”.

Як вчителі чи адміністратори ви можете підготуватися, щоб допомогти
студентам успішно пройти оцінювання навчання, постійно навчаючи,
наголошуючи та переглядаючи основні вчення та принципи протягом всього
курсу. Путівники для навчання призначені допомагати вчителям та студентам
визначити деякі головні вчення та принципи курсу.

Програмне забезпечення з оцінювання навчання допоможе вам проводити
оцінювання навчання та швидко підсумовувати результати. Існує два варіанти
проведення оцінювання навчання.

• Он-лайн. Цей варіант дозволяє студентам пройти оцінювання навчання,
використовуючи комп’ютер або мобільний пристрій. Оцінювання
відбувається автоматично, і студенти отримують результати оцінювання, а
також бачать питання, в яких вони помилилися.

• Оцінювання, роздруковане на папері. Цей варіант дозволяє студентам
пройти оцінювання навчання, використовуючи папір та олівець. Кожен
аркуш з оцінюванням має особливий код для кожного студента. Ви
проскануєте кожен аркуш з оцінюванням, і їх автоматично буде
перевірено.

Навчання про програмне забезпечення доступне такими мовами:

китайською

англійською

французькою

німецькою

італійською

японською

корейською

португальською

російською

іспанською
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Створення додаткових
умов для студентів з
обмеженими
можливостями
Мета додаткових умов під час оцінювання результатів навчання полягає у
тому, щоб надати можливість студентам з особливими потребами,
обмеженими можливостями або розладами здоров’я взяти участь в оцінюванні
нарівні з іншими студентами. Учителі повинні створити відповідні додаткові
умови з урахуванням особливих потреб, обмежених можливостей та розладів
здоров’я своїх студентів. Далі наведено вказівки, яких слід дотримуватися при
створенні додаткових умов для ваших студентів:

1. Визначте студентів з особливими потребами або обмеженими
можливостями. Поспілкуйтеся наодинці з кожним студентом, щоб
визначити його чи її особливу(і) потребу(и). Слухайте уважно й будьте
позитивно налаштованими. Можливо, варто поспілкуватися з батьками або
церковними провідниками цих студентів, щоб краще зрозуміти їхню(і)
особливу(і) потребу(и).

2. За результатами розмов складіть план, який належним чином врахує
особливу(і) потребу(и) студентів.

3. Створіть додаткові умови. Індивідуальні додаткові умови мають залишатися
конфіденційними. Неможливо перерахувати всі можливі додаткові умови,
однак нижче наведено кілька прикладів можливих додаткових умов:

Презентація: Надайте студенту аудіозапис завдань оцінювання, зачитайте
інструкції та завдання вголос або забезпечте студента завданнями
оцінювання, надрукованими великим шрифтом (див. веб-сайт Оцінювання
навчання для усіх доступних форматів оцінювання).

Умови у класі: Виділіть таким студентам зручне для них місце в класі, щоб
нічого їх не відволікало, або проведіть оцінювання у невеликій групі чи в
окремій кімнаті.

Графік проведення: Розділіть оцінювання на кілька занять або кілька
днів, дозвольте виконувати різні частини завдання у довільному порядку,
проводьте оцінювання у певний час дня або виділіть більше часу для
проходження оцінювання.

Відповіді: Дозвольте цим студентам давати відповіді усно, дозвольте
диктувати відповіді писарю або на диктофон чи відмічати відповіді у
брошурі з оцінювання, а не на бланку відповідей.

4. Не створюйте додаткових умов, які змінюють або зменшують рівень вимог
до знань цих студентів.

ix



5. Виявляйте любов у дусі Христа до кожного студента і прислухайтеся до
підказок Духа при створенні додаткових умов з урахуванням потреб
студентів.

6. Більш загальну інформацію про допомогу особам з обмеженими
можливостями можна знайти на цьому церковному веб-сайті: lds.org/
topics/disability.

СТВОРЕННЯ ДОДАТКОВИХ УМОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З  ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
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Путівники для навчання





Учення і Завіти 1--75 і
Джозеф Сміт---Історія
Запитання стосовно віршів для опанування: Ви маєте розуміти вчення,
що знаходяться у віршах для опанування.

• Джозеф Сміт---Історія 1:15--20

• Учення і Завіти 1:37--38

• Учення і Завіти 6:36

• Учення і Завіти 8:2--3

• Учення і Завіти 10:5

• Учення і Завіти 13:1

• Учення і Завіти 18:10--11

• Учення і Завіти 18:15--16

• Учення і Завіти 19:16--19

• Учення і Завіти 19:23

• Учення і Завіти 25:13

• Учення і Завіти 46:33

• Учення і Завіти 58:27

• Учення і Завіти 58:42--43

• Учення і Завіти 64:9--11

Запитання стосовно контексту: Ви маєте розуміти деякі основні події або
історії, які описують, що відбувається у конкретному уривку.

• Свідчення Олівера Каудері про те, що робота Джозефа Сміта була Божою
(див. УЗ 6:22--23)

• Втрата 116 сторінок літопису і принципи, яких навчився Джозеф Сміт (див.
УЗ 3; 10)

• Істини, яких дізналися з Першого видіння (див. Джозеф Сміт---Історія
1:11--20)

• Загальна хронологія ключових подій: Перше видіння, Джозеф отримує
золоті пластини, відновлення священства, організація Церкви та перехід у
Кертленд, штат Огайо

• Посланці, які відновили священство Ааронове та Мелхиседекове (див.
УЗ 13; Джозеф Сміт---Історія 1:72)

• Центральне місце Сіону та значення, які пов’язані зі словом Сіон (див.
УЗ 57; Стійкі у вірі: Довідник з євангелії, 2004, сс. 137--138)
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Учення і принципи: Ви маєте розуміти основні вчення і принципи,
викладені в Ученні і Завітах.

• Принципи, за яких отримується одкровення: підготуватися отримати
одкровення (див. УЗ 9:7--9), розпізнати одкровення (див. УЗ 8:1--5),
розрізнити істинне одкровення від помилкових ідей (див. УЗ 50:10--36) та
розуміти, що пророк отримує одкровення, щоб спрямовувати Церкву, і ті, у
кого є покликання, отримують одкровення у межах своїх обов’язків (див УЗ
28:1--7)

• Причини, чому Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів---це єдина
істинна і жива Церква (див. УЗ 1:30; 18:1--5; 27:5--14; 33:1--6)

• Чого Учення і Завіти вчать про Спокуту Ісуса Христа (див. УЗ 29:30--45),
хрищення (див. УЗ 20:72--74; 22:1--4), причастя (див. УЗ 20:77, 79; 27:1--2),
дари Духа (див. УЗ 46:8--26), шлюб (див. УЗ 49:15--17), місіонерську роботу
(див. УЗ 15:6; 33:7--10; 65:1--6), підготовку до Другого пришестя (див. УЗ
45:32, 39, 57), Писання (див. УЗ 68:2--4), закон посвячення (див. УЗ
42:30--42) та Книгу Мормона (див. УЗ 20:8--12)

• Роль Джозефа Сміта в останньому розподілі (див. УЗ 27:5--14; 65:2)

• Роль пророка в отриманні одкровення для Церкви (див. УЗ 21:1, 4--6; 28:2,
6--7; 43:1--7)

Ключові терміни: Ви маєте розуміти значення ключових термінів.

• Вічне життя (див. УЗ 14:7; 20:17--28; 29:22--29; 66:4--13)

• Безсмертя (див. Стійкі у вірі, с. 31)

• Новий і вічний завіт (див. УЗ 66:2)

• Велике відступництво та особисте відступництво (див. Стійкі у вірі, сс.
26--27)

• Духовна смерть (див. УЗ 29:40--41)

УЧЕННЯ І  ЗАВІТИ 1- -75 І  ДЖОЗЕФ СМІТ- - - ІСТОРІЯ
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Учення і Завіти
76--Офіційна декларація 2
Запитання стосовно віршів для опанування: Ви маєте розуміти вчення,
що знаходяться у віршах для опанування.

• Учення і Завіти 76:22--24

• Учення і Завіти 76:40--41

• Учення і Завіти 78:19

• Учення і Завіти 82:10

• Учення і Завіти 88:124

• Учення і Завіти 89:18--21

• Учення і Завіти 107:8

• Учення і Завіти 121:36, 41--42

• Учення і Завіти 130:22--23

• Учення і Завіти 131:1--4

Запитання стосовно контексту: Ви маєте розуміти деякі основні події або
історії, які описують, що відбувається у конкретному уривку.

• Посланці, які відновили певні ключі священства через пророка Джозефа
Сміта та Олівера Каудері у Кертлендському храмі (див. УЗ 110:11--16)

• Принципи, яких навчився пророк Джозеф Сміт про випробування,
перебуваючи у в’язниці Ліберті (див. УЗ 122:7)

• Головні місця, де збиралися перші святі (див. УЗ 124, заголовок розділу;
УЗ 136, заголовок розділу, 1--18; Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide for Home-Study Seminary Students [2013], 339--349)

• Організація Товариства допомоги (див. Дочки в Моєму царстві: Історія і
спадок Товариства допомоги, 2011, сс. 11--26)

• Поява Дорогоцінної Перлини (див. Doctrine and Covenants and Church History
Study Guide, 354--358)

Учення і принципи: Ви маєте розуміти основні вчення і принципи,
викладені в Ученні і Завітах.

• Клятва і завіт священства (див. УЗ 84:33--44), воскресіння й царства слави
(див. УЗ 88:14--24), Слово мудрості (див. УЗ 89), світло Христа (див. УЗ
88:1--13), вартові на башті (див. УЗ 101:43--62), Церковні дисциплінарні
ради (див. УЗ 102; Стійкі у вірі: Довідник з євангелії, 2004, с. 185), коли
множинний шлюб виправдано (див. УЗ 132:45, 48), послух (див. УЗ 130:21) і
десятина (див. УЗ 119)
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• Храмова робота (див. УЗ 109; 110), виконання обрядів за наших предків
(див. УЗ 128:15) і проповідування євангелії у духовному світі (див. УЗ
138:29--32)

• Отримання царства слави та піднесення у Целестіальному царстві (див. УЗ
76:30--70; 131:1--4; 137:10)

• Істини, викладені у “Сім’я: Проголошення світові” (див. Doctrine and
Covenants and Church History Study Guide, 373--376)

• Роль пророка Джозефа Сміта у відновленні істини, обрядів та священства
(див. УЗ 135:3)

• Одкровення, проголошене в Офіційній декларації 2

• Наступність у Першому Президентстві, коли пророк помирає (див. Doctrine
and Covenants and Church History Study Guide, 334--339)

• Новий і вічний завіт шлюбу (див. УЗ 132:19--21)

Ключові терміни: Ви маєте розуміти значення ключових термінів.

• Отримати ендаумент у храмі (див. УЗ 95:8; 109:22--23)

УЧЕННЯ І  ЗАВІТИ 76--ОФІЦІЙНА ДЕКЛАРАЦІЯ 2
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Старий Завіт: Буття--Рут
Запитання стосовно віршів для опанування: Ви маєте розуміти вчення,
що знаходяться у віршах для опанування.

• Мойсей 1:39

• Мойсей 7:18

• Авраам 3:22--23

• Буття 1:26--27

• Буття 2:24

• Буття 39:9

• Вихід 19:5--6

• Вихід 20:3--17

• Ісус Навин 24:15

Запитання стосовно контексту: Ви маєте розуміти ключові події, осіб,
часові періоди та символізм.

• Найважливіше послання Старого Завіту і те, чого стосуються, або що
представляють більшість символів, законів, образів, пророцтв та подій
Старого Завіту (див. Мойсей 5:7--8; Мосія 3:13--15)

• Символізм крові на одвірках (див. Вихід 12:21--23), мідяного змія (див.
Числа 21:8--9; Алма 33:19--22) та вимоги до Авраама пожертвувати Ісаком
(див. Буття 22:10--12; Іван 3:16)

• Що саме знав Мойсей, що допомогло йому подолати Сатану (див. Мойсей
1:4--7, 13)

• Заповіді, які Адам і Єва отримали в Еденському саду (див. Мойсей 2:26--30;
3:16--17)

• Ной і Потоп: як Потоп можна вважати благословенням для духів, які ще не
народилися, і для злочестивих, які жили за часів Потопу (див. Мойсей
8:22--30; 2 Нефій 26:24; Old Testament Study Guide for Home-Study Seminary
Students [2015], 38)

• Яків та Ісав: зроблений Ісавом вибір, який доводив, що той знехтував своїм
первородством (див. Буття 25:29--34; 26:34--35; Old Testament Study Guide,
65--66)

• Йосип, якого продали в Єгипет: засвоєні уроки стосовно випробувань (див.
Буття 45:7--8; 50:20--21)

• Покликання Мойсея визволити Ізраїль: що Бог сказав Мойсею, щоб
допомогти йому подолати його сумніви (див. Вихід 3:12, 17)

• Важливі уроки, засвоєні від Ізраїля в пустині: що Господь давав Ізраїлю
щодня, щоб ті пам’ятали Його (див. Вихід 16:4--5), благословення скинії
(див. Вихід 25:8, 22; 29:43--46), як жертвування, описані в книзі Левит,
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вказували Ізраїлю на Ісуса Христа (див. Левит 1:3--9; 4:20--31; 16:21--22) та
відповідь Калева й Ісуса Навина на “злу звістку” (див. Числа 14:7--9)

• Засвоєні уроки з приходу до обіцяної землі і захоплення Єрихону (див. Ісус
Навин 6)

• Загальна хронологія життя основних пророків: Адама, Еноха, Ноя, Авраама
й Мойсея (див. “Хронологія” у Путівнику по Писаннях; див. також LDS.org)

• Основні особистості у першій частині Старого Завіту: Адам, Єва, Мойсей,
Енох, Ной, Авраам, Лот, Сарра, Ісак, Ревека, Яків, Рахіль, Ісав, Йосип,
Аарон, Калев, Ісус Навин, Валаам, Самсон, Гідеон і Рут

Учення і принципи: Ви маєте розуміти основні вчення і принципи,
викладені у Старому Завіті.

• Роль Ісуса Христа у Сотворінні (див. Мойсей 1:32--33)

• Принципи, пов’язані з Падінням: що було зроблено у доземному житті, щоб
подолати Падіння (див. Мойсей 4:2), умови після Падіння (див. Мойсей 3:17;
4:11; 5:2; 6:48; 2 Нефій 2:22--23) і що засвоїли Адам і Єва стосовно Падіння
після того, як воно сталося (див. Мойсей 5:9--11)

• Вчення про народження знову (див. Мойсей 6:59), Авраамів завіт (див.
Авраам 1:19; 2:6--11; Буття 17:1--7) та щире покаяння (див. Стійкі у вірі:
Довідник з Євангелії, 2004, сс. 104--108)

• Що засвоїв Енох про природу Бога і Сатани (див. Мойсей 7:26--30)

• Засвоєні уроки зі Старого Завіту про сім’ї та шлюб: причини, чому шлюб
між чоловіком і жінкою є висвяченим Богом (див. Мойсей 3:18--25),
благословення, збережені для людей, які залишаються вірними своїм
храмовим завітам (див. Буття 28:1--22; Old Testament Study Guide, 67--69),
стосунки між чоловіком і дружиною (див. Мойсей 3:18--25; Буття 2:24),
заповіді, які Бог дав тим, хто перебуває у шлюбі (див. Мойсей 2:26--28) і
заповіді, які Бог дав батькам (див. Мойсей 6:1, 5--6, 23)

Ключові терміни: Ви маєте розуміти значення ключових термінів.

• Вибраний провидець (див. Переклад Джозефа Сміта, Буття 50:26--–27
[Вибране з перекладу Біблії, зробленого Джозефом Смітом]; 2 Нефій 3:6--7)

СТАРИЙ ЗАВІТ:  БУТТЯ--РУТ
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Старий Завіт:
1 Самуїлова--Малахія
Запитання стосовно віршів для опанування: Ви маєте розуміти вчення,
що знаходяться у віршах для опанування.

• 1 Самуїлова 16:7

• Псалми 23:3--4

• Псалми 118:105

• Псалми 126:3

• Приповісті 3:5--6

• Ісая 1:18

• Ісая 5:20

• Ісая 29:13--14

• Ісая 53:3--5

• Iсая 58:6--7

• Ісая 58:13--14

• Єремія 1:4--5

• Єзекіїль 37:15--17

• Амос 3:7

• Малахія 3:8--10

• Малахія 4:5--6

Запитання стосовно контексту і змісту: Ви маєте розуміти деякі основні
історії та пов’язані з ними принципи.

• Самуїл та Ілій: чого навчає нас історія про Самуїла стосовно того, як можна
навчитися розпізнавати голос Господа (див. 1 Самуїлова 3:4--10)

• Причини, з яких Ізраїль хотів царя (див. 1 Самуїлова 8:6--7, 19--20)

• Давид і Ґоліят: на що покладався Давид, щоб перемогти Ґоліята (див.
1 Самуїлова 17:37, 45--47)

• Узза намагається підтримати ковчег заповіту: засвоєні уроки стосовно
того, коли людина хоче скеровувати або виправляти Божу роботу, не
маючи на це повноважень (див. 2 Самуїлова 6:3--7)

• Давид і Вірсавія: засвоєні уроки стосовно уникання спокуси і
контролювання хтивих пожадань (див. 2 Самуїлова 11:1--5)

• Соломонові шлюби з не ізраїльтянками: наслідки укладання шлюбу поза
завітом (див. 1 Царів 11:3--6)
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• Ілля й вдова із Сарепти: що зробила вдова, аби діяти з вірою (див. 1 Царів
17:9--16)

• Ілля і його змагання з Вааловими пророками: засвоєні уроки про силу Бога
(див. 1 Царів 18:26--29, 36--39)

• Нааман: засвоєні уроки про слідування за пророком (див. 2 Царів 5:9--10,
13--14)

• Відбудова храму в Єрусалимі: засвоєні уроки про протидію (див. Езра 4:4--5;
5:1--5; 6:1--3, 7--8, 14)

• Естер: уроки про сміливість (див. Естер 3:6; 4:8, 11, 14; 5:1--2; 7:3--6)

• Йов: засвоєні уроки про випробування (див. Йов 13:13--16)

• Даниїл: істини, засвоєні завдяки його досвіду при царському дворі (див.
Даниїл 1:3--20)

• Сон царя Навуходоносора: засвоєні істини стосовно царства Божого (див.
Даниїл 2:34--35, 44--45; УЗ 65:2)

• Шадрах, Мешах і Авед-Неґо: засвоєні уроки про віру (див. Даниїл 3:14--18)

Учення і принципи: Ви маєте розуміти основні вчення і принципи,
викладені у Старому Завіті.

• Благословення, що ми отримуємо, коли поклоняємося у храмі (див. 1 Царів
8:37--40; див. також Путівник по Писаннях, “Храм, дім Господній”) і стаємо
спасителями на Горі Сіон (див. Oвдій 1:17, 21; див. також Учення
Президентів Церкви: Джозеф Сміт, 2007, с. 479)

• Умови під час Тисячоліття (див. Ісая 65:21--25)

• Спокута Ісуса Христа: як Старий Завіт свідчить про Ісуса Христа за
допомогою символів, історій, пророків та віршів для опанування (див.
Мойсей 6:63; див. також Мосія 3:15)

Ключові фрази з Писань: Ви маєте розуміти значення і важливість ключових
фраз з Писань.

• “На долонях Своїх тебе вирізьбив Я” (Iсая 49:16)

• “Виллю Я Духа Свого на кожне тіло” (Йоїл 3:1)

СТАРИЙ ЗАВІТ:  1 САМУЇЛОВА--МАЛАХІЯ

10



Новий Завіт: Матвій--Іван
Запитання щодо опанування доктрини: Ви маєте розуміти вчення, що
знаходяться у доктринальних уривках для опанування.

• Матвій 5:14--16

• Матвій 11:28--30

• Матвій 16:15--19

• Матвій 22:36--39

• Лука 24:36--39

• Іван 3:5

• Іван 7:17

• Іван 14:15

• Іван 15:16

• Іван 17:3

Запитання стосовно контексту і змісту: Ви маєте розуміти деякі основні
історії та пов’язані з ними принципи.

• Хрищення Ісуса: засвоєні істини про Божество (див. Матвій 3:16--17)

• Спокушання Ісуса: засвоєні уроки про те, як не піддаватися спокусам (див.
Матвій 4:3--11)

• Ісус покликає Своїх дванадцятьох апостолів: що отримали апостоли після
того, як були покликані (див. Матвій 10:1--4)

• Петро йде по воді: засвоєні уроки про подолання наших страхів і сумнівів
(див. Матвій 14:28--31)

• Традиція омивання рук: уроки, подані Ісусом, навчили, що оскверняє нас
(див. Матвій 15:10--20)

• Свідчення Петра: засвоєні уроки про здобуття свідчення (див. Матвій
16:13--19)

• Учення Господа про шлюб: засвоєні уроки про шлюб (див. Матвій 19:3--9)

• Настанови Спасителя апостолам після того, як Він воскрес (див. Матвій
28:19--20)

• Ісус дає пораду багатому юнаку: істини, які допоможуть нам здобути вічне
життя (див. Марк 10:17--22)

• Ви маєте знати, хто був тим посланцем, якого було послано підготувати
дорогу для Ісуса Христа (див. Лука 7:27--28).

• Притча про доброго самарянина: істина, яка може допомогти нам
отримати вічне життя (див. Лука 10:25--37)

• Притчі про загублену вівцю, загублену монету та блудного сина: засвоєні
уроки про допомогу тим, хто загубився (див. Лука 15)
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• Спаситель навчає Никодима про те, що необхідно, аби духовно народитися
наново (див. Іван 3:3--5).

• Ви маєте знати, Хто є Єгова, Бог Старого Завіту (див. Іван 8:56--58).

• Символічне значення того, що Ісус Христос є пастирем (див. Іван 10:11--15)

• Ісус омиває ноги апостолам: засвоєні уроки про служіння (див. Іван
13:12--17)

• Як ми можемо виявити свою любов до Спасителя (див. Іван 14:15)

• Ролі Святого Духа (див. Іван 16:13; див. також Іван 14:26)

• Те, що, як навчав Спаситель, було необхідним для отримання вічного життя
(див. Іван 17:3)

• Що зробив Спаситель, щоб подолати смерть (див. Іван 20:17--20; див.
також Іван 5:26)

Учення і принципи: Ви маєте розуміти основні вчення і принципи,
викладені у Новому Завіті.

• Дотримання вчень і заповідей Ісуса Христа допомагає нам стати подібними
до нашого Небесного Батька (див. Матвій 5:48).

• Підготовка до Другого пришестя Господа (див. Джозеф Сміт---Матвій
1:38--54)

• Причини, чому ми приймаємо причастя (див. Матвій 26:26--28; Переклад
Джозефа Сміта---Матвій 26:22, 24--25 [у Путівнику по Писаннях,
scriptures.lds.org])

• Призначення Суботнього дня (див. Марк 2:23--3:6)

• Як набути свідчення про вчення, якого навчав Ісус Христос (див. Іван
7:16--18)

• Ви маєте вміти пояснити роль Ісуса Христа у плані спасіння та назвати
причини, чому саме Він мав бути Тим, Хто здійснить Спокуту.

• Ви маєте вміти пояснити, чому потрібна Спокута Ісуса Христа і якими є її
результати.

• Ви маєте вміти розказати про істини, яких ви навчились і які допомогли
вам більше наблизитися до Ісуса Христа.

• Ви маєте вміти навести приклад того, що ви робите в цьому навчальному
році, аби більше наблизитися до Ісуса Христа.

Ключові фрази з Писань: Ви маєте зрозуміти значення і важливість
ключових фраз з Писань.

• Ви маєте розуміти кілька ключових фраз з Писань, якими описано
страждання Спасителя у Гефсиманії (див. Матвій 26:38--39; Марк
14:32--34).

НОВИЙ ЗАВІТ:  МАТВІЙ-- ІВАН

12



Новий Завіт:
Дії--Об’явлення
Запитання щодо опанування доктрини: Ви маєте розуміти вчення, що
знаходяться у доктринальних уривках для опанування.

• Дії 3:19--21

• 1 Коринтянам 2:5, 9--11

• 1 Коринтянам 6:19--20

• 1 Коринтянам 11:11

• 1 Коринтянам 15:20--22

• 1 Коринтянам 15:40--42

• Eфесянам 2:19--20

• Eфесянам 4:11--14

• 2 Солунянам 2:1--3

• 2 Тимофію 3:15--17

• Євреям 12:9

• Якова 1:5--6

• Якова 2:17--18

• 1 Петра 4:6

• Об’явлення 20:12

Запитання стосовно контексту і змісту: Ви маєте розуміти деякі основні
історії та пов’язані з ними принципи.

• Апостол Петро навчає євангелії Корнилія: засвоєні уроки стосовно істин,
отриманих від Бога (див. Дії 10:28--35, 44--48)

• Апостол Павло навчає царя Агріппу: що необхідно для навернення до Ісуса
Христа (див. Дії 26:26--29)

• Що символізує хрищення (див. Римлянам 6:3--6)

• Чого апостол Павло навчав про наші тіла (див. 1 Коринтянам 6:19--20), про
стосунки між чоловіком і дружиною (див. 1 Коринтянам 11:11), про те, що
допоможе нам подолати небезпеку наших днів (див. 2 Tимофію 3:15--17), і
про те, як подолати випробування (див. Євреям 12:2--4)

• Приклади плодів Духа (див. Галатам 5:22--23)

• Істини про благодать і діла (див. Ефесянам 2:7--10; Якова 2:17--18)

• Роль пророків та апостолів (див. Ефесянам 4:11--14)

• Благословення зодягнення у повну Божу зброю (див. Ефесянам 6:11--13)
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• Як пророки Старого Завіту здійснювали чудеса (див. Євреям 11)

• Істини, які допомогли праведним подолати Сатану у доземному світі (див.
Об’явлення 12:11)

Учення і принципи: Ви маєте розуміти основні вчення і принципи,
викладені у Новому Завіті.

• Коли пророки почали пророкувати про Відновлення євангелії (див. Дії 3:21)

• Благословення від усвідомлення того, що ми рід Бога (див. Дії 17:28)

• Що необхідно для того, щоб обряд хрищення був завершеним (див. Дії
19:2--6)

• Що необхідно для того, щоб бути виправданими від гріха (див. Римлянам
3:24--26; див. також Мороній 10:32--33)

• Благословення від того, що ми духовні діти нашого Небесного Батька (див.
Римлянам 8:16--18)

• Як зрозуміти речі Бога (див. 1 Коринтянам 2:10--11, 14)

• Що є можливим завдяки Воскресінню Ісуса Христа (див. 1 Коринтянам
15:20--22)

• Розуміння розподілу повноти часів: що це і з чого складається (див.
Ефесянам 1:10)

• Хто є першонародженим із духовних дітей Небесного Батька, Творцем
усього, головою Церкви і першим, Хто мав воскреснути (див. Колосянам
1:12--19)

• Істини для підготовки до Другого пришестя Ісуса Христа (1 Солунянам
5:1--6)

• Істини про Ісуса Христа: Його ролі та якості (див. Євреям 1:1--3)

• Істини, якими керуються особи, які отримують священство (див. Євреям
5:4)

• Що ми можемо робити, коли нам не вистачає мудрості (див. Якова 1:5--6)

• Учення про спасіння для померлих: чому євангелія проповідується тим, хто
помер (див. 1 Петра 4:6)

Ключові фрази з Писань: Ви маєте зрозуміти значення і важливість
ключових фраз з Писань.

• “Смуток для Бога” (2 Коринтянам 7:10; див. також Стійкі у вірі: Довідник з
Євангелії, 2004, с.106)

• “Часи відновлення всього” (Дії 3:21; див. також Дії 3:19--21)

• “Урядження виповнення часів” (Ефесянам 1:10; див. також УЗ 128:18;
Путівник по Писаннях, “Розподіл”)

НОВИЙ ЗАВІТ:  ДІ Ї - -ОБ’ЯВЛЕННЯ
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Книга Мормона: 1 Нефій
1--Алма 16
Запитання щодо опанування доктрини: Ви маєте розуміти вчення, що
знаходяться у доктринальних уривках для опанування.

• 1 Нефій 3:7

• 2 Нефій 2:22--25

• 2 Нефій 2:27

• 2 Нефій 26:33

• 2 Нефій 28:30

• 2 Нефій 32:3

• 2 Нефій 32:8--9

• Мосія 2:17

• Мосія 2:41

• Мосія 3:19

• Мосія 4:9

• Moсія 18:8--10

• Aлма 7:11--13

Запитання стосовно контексту і змісту: Ви маєте розуміти деякі основні
історії та пов’язані з ними принципи.

• Про що допоможе людям дізнатися божественне свідчення Книги Мормона
(див. Вступ до Книги Мормона, абзаци 8--9)

• Головне бажання літописців Книги Мормона (див. 1 Нефій 6:4--6; 2 Нефій
25:23)

• Нефій отримує пластини з латуні: засвоєні уроки про послух (див. 1 Нефій
3:7)

• Сини Легія повертаються з сім’єю Ізмаїла: засвоєні уроки про шлюб (див.
1 Нефій 7:1--5)

• Нефій створює малі пластини: засвоєні уроки про дотримування заповідей
(див. 1 Нефій 9:3, 5--6; УЗ 10:38--45)

• Що Книга Мормона робить доступним для всіх людей (див. 1 Нефій
13:26--29, 39--42)

• Ліягона: засвоєні уроки про отримання скерування від Бога (див. 1 Нефій
16:27--29)

• Чого вчить Книга Мормона про пророка Джозефа Сміта (див. 2 Нефій
3:6--8, 15, 24)
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• Пророцтва стосовно того, як деякі люди будуть реагувати на пророків в
останні дні (див. 2 Нефій 27:1--5)

• Пророцтво про те, як буде перекладено Книгу Мормона Джозефом Смітом
(див. 2 Нефій 27:6--23)

• Ставлення Господа до цнотливості (див. Кн. Якова 2:22--35)

• Вчення царя Веніямина стосовно благословень, отриманих завдяки
виконанню заповідей (див. Мосія 2:41)

• Які результати того, коли ми скидаємо з себе оболонку тілесної людини
(див. Мосія 3:19)

• Що знають провидці (див. Мосія 8:13--17)

• Ненависть ламанійців до нефійців: засвоєні уроки про прощення (див.
Мосія 10:12--18)

• Поневолення Алми та його народу: засвоєні уроки стосовно випробувань
(див. Мосія 23:20--24; 24:16--21)

• Головна роль носіїв Мелхиседекового священства (див. Алма 13:1--12)

Учення і принципи: Ви маєте розуміти основні вчення і принципи,
викладені в Книзі Мормона.

• Що таке моральний вибір і яке місце він займає у плані спасіння (див.
2 Нефій 2:5, 14--16, 27--29)

• Роль Ісуса Христа у плані спасіння (див. 2 Нефій 25:19--20)

• Природа Небесного Батька (див. 2 Нефій 26:33)

• Принципи, які стосуються отримання відповідей на питання та молитви
(див. 2 Нефій 28:30)

• Чому треба христитися (див. 2 Нефій 31:5--7)

• Що треба робити, аби знайти істину (див. 2 Нефій 32:3, 8--9)

• Ставлення Господа до цнотливості (див. Кн. Якова 2:22--35) та шлюбу (див.
Кн. Якова 2:27, 30)

• Джерело усієї істини (див. Мосія 4:9)

• Завіти укладені під час хрищення (див. Мосія 18:9)

• Через що пройшов Ісус Христос під час Спокути (див. Алма 7:11--13)

• Що означає воскреснути (див. Алма 11:42--43)

• Ви маєте вміти пояснити три принципи з розділу “Набуття духовного
знання” у посібнику Опанування доктрини. Базовий документ.

• Ви маєте вміти пояснити Падіння Адама та Єви і Спокуту Ісуса Христа.

• Ви маєте вміти написати про героя або історію з Книги Мормона, які ви
вивчали і які вплинули на ваше життя.

• Ви маєте вміти коротко підсумувати видіння дерева життя, пояснити
символи у видінні та поділитися, чого ви навчилися з одного із символів.

КНИГА МОРМОНА:  1  НЕФІЙ 1- -АЛМА 16
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Книга Мормона:
Алма 17--Мороній 10
Запитання щодо опанування доктрини: Ви маєте розуміти вчення, що
знаходяться у доктринальних уривках для опанування.

• Aлма 34:9--10

• Алма 39:9

• Aлма 41:10

• Геламан 5:12

• 3 Нефій 11:10--11

• 3 Нефій 12:48

• 3 Нефій 18:15, 20--21

• 3 Нефій 27:20

• Етер 12:6

• Етер 12:27

• Мороній 7:45, 47--48

• Moроній 10:4--5

Запитання стосовно контексту і змісту: Ви маєте розуміти деякі основні
історії та пов’язані з ними принципи.

• Анті-Нефій-Легії: засвоєні уроки про те, як стати наверненими до Господа
(див. Алма 23:5--13)

• Порівняння Алмою слова з насінням: уроки та кроки у зміцненні нашої
віри (див. Алма 32)

• Сутність Спокути Ісуса Христа (див. Алма 34: 9--10)

• Найкращий час навчатися дотримуватися заповідей Бога (див. Алма 37:35)

• Що необхідно, аби задовольнити вимоги справедливості (див. Алма
42:15--31)

• Юні воїни: засвоєні уроки про послух (див. Алма 57:21)

• Яким чином подолати цикл гордовитості та знищення (див. Геламан 11)

• Уроки, засвоєні через виконання пророцтв про народження Христа (див.
3 Нефій 1:1--26)

• Як часто Ісус Христос слідує волі Небесного Батька (див. 3 Нефій 11:10--11)

• Ким нам заповідано бути ( див. 3 Нефій 12:48)

• Шлях до отримання вічного життя (див. 3 Нефій 27:16)

• Запрошення Господа освятитися (див. 3 Нефій 27:20)
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• Господні обіцяння стосовно наших слабкостей (див. Етер 12:27)

• Наш обов’язок стосовно інших членів Церкви (див. Мороній 6:4)

• Дар милосердя (див. Мороній 7:45, 47--48)

• Зразок набуття свідчення про Книгу Мормона (див. Мороній 10:3--5)

• Одна з ознак, що Господь виконує Своє обіцяння стосовно зібрання Ізраїля
в останні дні (див. 3 Нефій 21:1--11).

Учення і принципи: Ви маєте розуміти основні вчення і принципи,
викладені у Книзі Мормона.

• Священна природа сили породження (див. Алма 39:9)

• Що означає воскреснути (див. Алма 40:21--26)

• Будування вашого фундаменту на Ісусі Христі (див. Геламан 5:12)

• Чому всі молитви, благословення та обряди священства мають
виконуватися в ім’я Ісуса Христа (див. третій абзац розділу “Ісус Христос” у
доктринальній темі 1, “Божество” у посібнику Опанування доктрини.
Базовий документ; див. також 3 Нефій 18:15, 20--21; Мороній 7:28; УЗ
45:3--5)

• Наша роль як Господнього завітного народу (див. 1 Нефій 22:9; 3 Нефій
20:27; Путівник по Писаннях, “Авраамів завіт”; Авраам 2:9--11)

• Що необхідно для того, щоб у нашому житті відбувалися чудеса (див.
Мормон 9:20)

• Що таке віра (див. Етер 12:6)

• Необхідне священство для надання дару Святого Духа (див. Мороній 2:2,
виноска б; Стійкі у вірі: Довідник з євангелії, 2004, сс. 57--58)

• Що необхідно, щоб отримати чин священства (див. Мороній 3)

• Благословення, обіцяні у причасних молитвах (див. Мороній 4--5)

• Обіцяння і благословення покаяння (див. Мороній 6:5--9)

• Ви маєте вміти привести приклад того, як ви використовували один з трьох
принципів з розділу “Набуття духовного знання” у посібнику Опанування
доктрини. Базовий документ, щоб вирішити питання або проблему, з якою
ви зіткнулися.

• Ви маєте вміти розповісти, чого навчилися під час вивчення про
відвідування Спасителем нефійців (див. 3 Нефій 11--26).

• Ви маєте вміти пояснити план спасіння.

• Ви маєте вміти написати про героя або історію з Книги Мормона, які ви
вивчали і які вплинули на ваше життя.

КНИГА МОРМОНА:  АЛМА 17--МОРОНІЙ 10
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