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V

Program seminarium oparty na samodzielnym studiowaniu 
ma pomóc ci w lepszym zrozumieniu ewangelii Jezusa 
Chrystusa i zastosowaniu jej nauk w codziennym życiu 
dzięki studiowaniu pism świętych.  W czasie roku szkolnego 
podczas trwania tego kursu — kursu poświęconego Księdze 
Mormona — najpierw będziesz czytał fragmenty pism 
świętych, a następnie wykonasz polecenia z poszczególnych 
lekcji. Raz w tygodniu spotkasz się z nauczycielem 
seminarium, aby przekazać swoje prace i wziąć udział w 
cotygodniowej lekcji.

Seminarium to program nauki religii oparty na codziennych 
lekcjach. Studiowanie pism świętych w duchu modlitwy 
powinno być codzienną praktyką. Powinieneś pracować 
nad zadaniami seminaryjnymi każdego dnia nauki szkolnej, 
nawet jeśli nie uczestniczysz w lekcjach seminarium, 
odbywających się codziennie. W czasie trwania kursu 
należy zaliczyć 32 części zawarte w podręczniku. Wykres 
czytania znajdujący się na str. VIII pokazuje, co powinieneś 
przeczytać w ramach każdej części. Twój nauczyciel pomoże 
ci zrozumieć, kiedy mija czas ukończenia każdej z nich. 
Wykonanie poleceń z każdej lekcji z tego przewodnika 
powinno zająć ok. 30 minut; w ten czas nie wlicza się 
codziennego studiowania pism świętych.

Powinieneś mieć dwa dzienniki (lub dwa notatniki) do 
studiowania pism świętych — oprócz osobistego dziennika 

— w których będziesz zapisywał zadania z przewodnika. 
Każdego tygodnia, gdy spotkasz się z nauczycielem, 
powinieneś wręczyć mu dziennik do studiowania z 
ukończonymi zadaniami, które zostały zadane na dany 
tydzień. Nauczyciel przeczyta twoją pracę, skomentuje 
ją i zwróci ci dziennik następnego tygodnia. Możesz 
też wykonywać prace na kartkach, które się wpina do 
segregatora, i przekazywać nauczycielowi to, co zrobiłeś w 
danym tygodniu. Następnie, kiedy nauczyciel zwróci kartki, 
możesz je z powrotem umieścić w segregatorze.

Korzystanie z tego podręcznika w 
ramach programu codziennych zajęć 
seminarium
Niniejszy przewodnik może być wykorzystywany przez 
nauczycieli i uczniów w ramach programu codziennych 
zajęć seminarium celem wzbogacenia lekcji lub nadrobienia 
materiału. Jednakże nie był on tworzony z myślą o tym, by 
korzystał z niego każdy uczeń seminarium. Jeśli uczeń musi 
nadrobić lekcję, aby ją zaliczyć, nauczyciel może zadać mu 
lekcję z podręcznika do samodzielnego studiowania, która 
odpowiada opuszczonemu materiałowi.

Wprowadzenie do programu seminarium 
opartego na samodzielnym studiowaniu
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Bóg błogosławi tych, którzy są posłuszni i wierni. 
Zastanów się, jaki jest twój poziom posłuszeństwa, jeśli 
chodzi o przestrzeganie przykazań Bożych. Jaki jest jeden 
sposób, w jaki możesz być bardziej posłuszny? Postępuj 
zgodnie z odczuciami, jakie otrzymujesz od Ducha.

 6. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 2: DZIEŃ 3

1 Nefi 3–4
Wprowadzenie
Pan nakazał Lehiemu wysłać synów z powrotem do Je-
rozolimy, aby uzyskali mosiężne płyty od Labana. Choć 
Laman i Lemuel nie widzieli sposobu, jak mogliby wy-
pełnić ten nakaz, Nefi wierzył, że Pan pokaże, jak mają 
osiągnąć to, czego od nich wymaga. Pomimo powta-
rzających się trudności Nefi nie ustawał w wysiłkach, 
aby wiernie dokonać tego, o co poprosił go Pan. Dzięki 
temu był prowadzony przez Ducha Świętego i udało 
mu się zdobyć płyty. Doświadczenie Nefiego pokazuje, 
że ciągłe posłuszeństwo sprawia, że w trudnej sytuacji 
możemy liczyć na pomoc Pana.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Synowie Lehiego powracają do Jerozolimy
Czy kiedykolwiek znalazłeś się w trudnej sytuacji i 
zastanawiałeś się, jak się sprawa zakończy? Dzisiejsza 
lekcja może pomóc ci wzmocnić wiarę i postanowienie, 
by być posłusznym w obliczu trudnych sytuacji. Zacznij 
czytać fragment: 1 Nefi 3:1–6 i zaznacz w pismach 
świętych nakaz, jaki wydał Pan Lehiemu dla jego 
synów. Zwróć też uwagę na różnicę w reakcji na ów 
nakaz Lamana i Lemuela oraz reakcji Nefiego.

Aby zrozumieć trudność związaną z wykonaniem tego 
nakazu, dobrze wiedzieć, że odległość od Jerozolimy 
do Morza Czerwonego (Zatoki Akaba) wynosi ok. 290 
km, a droga wiedzie przez gorącą jałową okolicę na-
wiedzaną przez wielu złodziei. Lehi oraz jego rodzina 
podróżowali przez trzy dni, nim dotarli do tego miejsca 
(zob. 1 Nefi 2:5–6), a teraz Pan powiedział jego synom, 
aby wrócili do Jerozolimy. Przeczytaj fragment: 1 Nefi 

3:7–8 i znajdź powód, dla którego Nefi podporządko-
wał się nakazowi Pana.

Nefi świadczył o zasadzie mówiącej, że jeżeli staramy 
się wypełniać nakazy Pana, to On umożliwi nam 
ich wykonanie. Podczas dalszego studiowania roz-
działu: 1 Nefi 3 zastanów się, w jaki sposób przykład 
odwagi i determinacji, jakimi wykazał się Nefi, może 
być dla ciebie inspiracją do większego posłuszeństwa 
i okazania Panu większej wiary. Zwróć szczególną 
uwagę na to, jak Nefi reagował na trudności. Chociaż 
Nefi napotykał przeciwności, kiedy wraz z braćmi pró-
bował zdobyć mosiężne płyty, postanowił nie szemrać 
(zob. 1 Nefi 3:6).

Mosiężne płyty zawierały „kroniki Żydów” (1 Nefi 3:3), 
które były ich pismami świętymi. Zawierały niektóre 
z zapisów i informacji, które obecnie znajdują się w 
Starym Testamencie, oraz inne prorocze przepowied-
nie. Przeczytaj fragment: 1 Nefi 3:19–20 i podkreśl, co 
zawierały mosiężne płyty, co sprawiało, że były bardzo 
ważne dla rodziny Lehiego i ich potomków.

Fragment do opanowania — 1 Nefi 3:7
Przeczytaj fragment: 1 Nefi 3:7 trzy razy (możesz 
zróżnicować sposób czytania: na głos lub po cichu). 
Zamknij pisma święte i spróbuj napisać odpowiedź na 
następujące pytania bez zaglądania do wersetu:

• Do kogo mówił Nefi?   
 

• Do czego się zobowiązał?   
 

• Co Nefi wiedział na temat tego, co uczyni Pan?   
 

Otwórz pisma święte i przeczytaj fragment: 1 Nefi 3:7 i 
swoje odpowiedzi.

Prorok Józef Smith powiedział: „To czynię moją zasadą: 
Kiedy Pan coś nakazuje, zrób to” (w: History of the Church, 
2:170). Zastanów się nad zapisaniem tej wypowiedzi w 
pismach świętych obok wersetu: 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 3:10–31
Laban kradnie własność Lehiego i próbuje zabić Nefiego i 
jego braci
Bóg błogosławi nas na różne sposoby, kiedy staramy 
się przestrzegać Jego przykazań. Doświadczenie Ne-
fiego związane ze zdobyciem mosiężnych płyt wzmac-
nia jego świadectwo o tym, że Bóg naprawdę zapewnia 
Swoim dzieciom sposób na wypełnienie Jego przyka-
zań (zob. 1 Nefi 3:7). Skorzystaj z następującej tabelki, 
aby poznać szczegóły dwóch pierwszych prób, jakie 
podjęli synowie Lehiego celem zdobycia mosiężnych 

Korzystanie z podręcznika dla ucznia w ramach programu  
samodzielnego studiowania

Wprowadzenie do 
tekstu pism świętych

Wprowadzenie zawiera infor-
macje dotyczące kontekstu 

oraz streszczenie danego 
fragmentu pism świętych.

Zapisywanie 
odpowiedzi w 

podręczniku
Czasami będziesz popro-

szony o zapisanie odpowie-
dzi w podręczniku w pustych 
miejscach lub na wykresach 

bądź diagramach.

Pogrupowane wersety 
i podsumowanie 

zawartości
Pogrupowanie wersetów od-

powiada zmianom akcji lub 
tematu. Każdej grupie towa-
rzyszy krótkie podsumowanie 

zdarzeń lub nauk zawartych 
w wersetach.

Fragment do 
opanowania

Każdy z 25 fragmentów 
do opanowania z Księgi 

Mormona jest omówiony 
odrębnie w ramach lekcji, w 

której się pojawia, abyś mógł 
pogłębić jego opanowanie.
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osądzeni za wypełnienie tych zobowiązań” (Ensign lub 
Liahona, listopad 2010, str. 129).

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 7:3–5, aby dowiedzieć się, 
w jaki sposób Pan pomógł synom Lehiego w wypeł-
nieniu Swoich nakazów. W jaki sposób Pan pomógł 
Ismaelowi i jego rodzinie w tym, by przystać na propo-
zycję dołączenia do rodziny Lehiego przebywającej na 
pustyni?

 1. Poproś swoich rodziców, przywódcę kościelnego lub 
nauczyciela, aby zaproponowali trzy sposoby, na jakie dzi-

siejsi młodzi ludzie mogą przygotować się na zawarcie małżeń-
stwa i wychowywanie dzieci „dla Pana”. Zapisz ich rady w 
dzienniku do studiowania pism świętych.

1 Nefi 7:6–15
Nefi stara się przekonać swych braci, aby kontynuowali 
wędrówkę na pustynię

Przeczytaj wersety: 1 Nefi 
7:6–7 i dowiedz się, 
dlaczego Laman, Lemuel 
i niektórzy członkowie 
rodziny Ismaela zbun-
towali się w trakcie 
podróży po pustyni. 
Wyobraź sobie, jak by to 
było znaleźć się na miej-
scu Nefiego. Zastanów 
się, co byś powiedział 
Lamanowi, Lemuelowi 
i rodzinie Ismaela, aby 
spróbować przekonać 
ich, by kontynuowali swą 
podróż do ziemi obie-
canej.

Przeczytaj fragment: 
1 Nefi 7:8–12 i znajdź 
pytania, jakie Nefi zadał 

braciom, kiedy próbował przekonać ich, by nie wracali 
do Jerozolimy. O jakich trzech prawdach zapomnieli 
bracia Nefiego?

W dzienniku do studiowania wykonaj następujące 
ćwiczenia:

 2. Jak pamiętanie o tych trzech prawdach mogłoby po-
móc Lamanowi i Lemuelowi w pozostaniu wiernymi Panu?
 3. Wymień 4–5 błogosławieństw, jakie otrzymałeś od 
Pana. W jaki sposób pamięć o tym, co Pan dla ciebie 

zrobił, może pomóc ci być wiernym w podążaniu za Nim?
Przeczytaj fragment: 1 Nefi 7:13–15 i dowiedz się, 
co powiedział Nefi na temat tego, co się stanie z 

Studiowanie pism może stać 
się dla ciebie bardziej zna-
czące, jeśli wyobrazisz sobie 
daną sytuację. Wyobraź sobie, 
jak byś się czuł lub jak byś 
postąpił, gdybyś brał udział 
w wydarzeniach opisanych w 
danym fragmencie pism świę-
tych. Może to pomóc ci zdać 
sobie sprawę z tego, jak sy-
tuacje opisane w pismach są 
podobne do tego, co się dzieje 
w twoim życiu, i przygotować 
cię do zastosowania prawd 
tam nauczanych.

Wyobraź sobie sytuację 
z pism świętych

Lamanem, Lemuelem i zbuntowaną częścią rodziny 
Ismaela, jeśli powrócą do Jerozolimy.

 4. W dzienniku do studiowania napisz jeden akapit o 
tym, dlaczego konieczne jest pamiętanie o tym, co zrobił 

dla ciebie Pan, i postępowanie według Jego wskazówek.

1 Nefi 7:16–22
Pan ratuje Nefiego
Podczas czytania fragmentu: 1 Nefi 7:16 wyobraź sobie, 
jak by to było znaleźć się na miejscu Nefiego. Co byś 
zrobił?

Nefi modlił się. Przeczytaj jego modlitwę zawartą w 
wersetach: 1 Nefi 7:17–18 i dowiedz się, o co się modlił.

Zwróć uwagę, że Nefi prosił o wybawienie „według 
[jego] wiary”. Jedna z lekcji, jaką możemy wyciągnąć z 
tych wersetów, brzmi: Bóg odpowiada na nasze mod-
litwy zgodnie z naszą wiarą. Modlenie się z wiarą 
oznacza, że modlimy się, ufając Panu, i zawsze oznacza 
gotowość do działania.

Przestudiuj wypowiedź Starszego Davida A. Bednara 
z Kworum Dwunastu Apostołów na temat modlitwy 
Nefiego zawartej we fragmencie: 1 Nefi 7:17 oraz mocy 
Zadośćuczynienia, która może zmienić nasze serce. 
Podkreśl wyrażenia, które pomagają ci zrozumieć 
ważność bycia gotowym do działania zgodnego z pełną 
wiary modlitwą.

„Czy wiecie, o co prawdopodobnie 
modliłbym się, gdybym został związany 
przez swoich braci? Moja modlitwa 
zawierałaby prośbę o to, by coś złego stało 
się moim braciom i zakończyłaby się 
słowami: ‘Wybaw mnie z rąk moich braci’, 

czyli innymi słowy: ‘Proszę, wyciągnij mnie natych-
miast z tego bagna!’. Szczególnie interesujące dla mnie 
jest to, że Nefi nie modlił się o to, by zmieniły się 
okoliczności, tak jak ja bym się modlił w podobnej 
sytuacji. Modlił się raczej o siłę, by samemu zmienić 
okoliczności, w których się znalazł. I chciałbym zasuge-
rować, że modlił się dokładnie w ten sposób, ponieważ 
znał, rozumiał i doświadczył mocy Zadośćuczynienia 
Zbawiciela, która umożliwia przemianę. […]

Bracia i siostry, implikacja tego epizodu jest prosta dla 
każdego z nas. Kiedy wy i ja osiągniemy zrozumienie 
i zastosujemy w naszym życiu moc Zadośćuczynienia, 
która umożliwia przemianę, będziemy modlić się i 
starać o siłę, abyśmy raczej zmienili okoliczności, a nie 
o to, by te okoliczności same się zmieniły. Staniemy 
się tymi, którzy raczej ‘oddziałują’, a nie ‘podlegają 
oddziaływaniu’ (2 Nefi 2:14)” („’In the Strength of the 
Lord’ [Words of Mormon 1:14; Mosiah 9:17; Mosiah 

Zadania zapisane 
w dzienniku do 
studiowania pism 
świętych
Zadania zapisane w dzienniku 
do studiowania mają być 
każdego tygodnia przekazane 
nauczycielowi do sprawdze-
nia. Udzielenie przemyślanych 
odpowiedzi będzie stano-
wić cenne doświadczenie 
podczas nauki i gdy będziesz 
stosować w życiu prawdy 
zawarte w pismach świętych.

Doktryny i zasady
Kiedy doktryny i zasady 
ewangelii w naturalny sposób 
wynikają z tekstu pism świę-
tych, są zaznaczone pogru-
bioną czcionką, dzięki czemu 
łatwiej je dostrzec.

Pomoce do 
studiowania
Pomoce do studiowania 
zawierają wskazówki i wyjaś-
niają praktyki, dzięki którym 
studiowanie materiału będzie 
bardziej owocne, a zrozumie-
nie pism świętych się zwiększy.
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Wykres czytania Księgi Mormona
Numer 
części Wyznaczone rozdziały przeczytane w tym tygodniu Dni, w których czytałem  

pisma święte

1

Strona tytułowa | Przedmowa | Świadectwo Trzech Świadków | Świadectwo Ośmiu Świadków 
| Świadectwo Proroka Józefa Smitha | Wprowadzenie do Księgi Mormona |

N Pn W Ś Cz Pt S

2 1 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | N Pn W Ś Cz Pt S

3 1 Nefi 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | N Pn W Ś Cz Pt S

4 1 Nefi 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | N Pn W Ś Cz Pt S

5 1 Nefi 20 | 21 | 22 | 2 Nefi 1 | 2 | 3 | N Pn W Ś Cz Pt S

6 2 Nefi 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N Pn W Ś Cz Pt S

7 2 Nefi 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N Pn W Ś Cz Pt S

8 2 Nefi 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | N Pn W Ś Cz Pt S

9 2 Nefi 32 | 33 | Jakub 1 | 2 | 3 | 4 | N Pn W Ś Cz Pt S

10 Jakub 5 | 6 | 7 | Enos 1 | Jarom 1 | Omni 1 | N Pn W Ś Cz Pt S

11 Słowa Mormona 1 | Mosjasz 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N Pn W Ś Cz Pt S

12 Mosjasz 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | N Pn W Ś Cz Pt S

13 Mosjasz 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | N Pn W Ś Cz Pt S

14 Mosjasz 26 | 27 | 28 | 29 | Alma 1 | 2 | 3 | 4 | N Pn W Ś Cz Pt S

15 Alma 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N Pn W Ś Cz Pt S

16 Alma 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N Pn W Ś Cz Pt S

17 Alma 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | N Pn W Ś Cz Pt S

18 Alma 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | N Pn W Ś Cz Pt S

19 Alma 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | N Pn W Ś Cz Pt S

20 Alma 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | N Pn W Ś Cz Pt S

21 Alma 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | N Pn W Ś Cz Pt S

22 Helaman 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | N Pn W Ś Cz Pt S

23 Helaman 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N Pn W Ś Cz Pt S

24 3 Nefi 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11:1–17 | N Pn W Ś Cz Pt S

25 3 Nefi 11:18–41 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | N Pn W Ś Cz Pt S

26 3 Nefi 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | N Pn W Ś Cz Pt S

27 3 Nefi 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | N Pn W Ś Cz Pt S

28 4 Nefi 1 | Mormon 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8:1–11 | N Pn W Ś Cz Pt S

29 Mormon 8:12–41 | 9 | Eter 1 | 2 | 3 | N Pn W Ś Cz Pt S

30 Eter 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N Pn W Ś Cz Pt S

31 Eter 13 | 14 | 15 | Moroni 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7:1–19 | N Pn W Ś Cz Pt S

32 Moroni 7:20–48 | 8 | 9 | 10 | N Pn W Ś Cz Pt S
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Witaj na kursie poświęconym Księdze 
Mormona

Co to jest Księga Mormona?
Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie 
Chrystusie. Zawiera zapisy starożytnych proroków dotyczące 
postępowania Boga wobec tego odgałęzienia domu Izraela, 
które zamieszkiwało kontynent amerykański. Dla świętych w 
dniach ostatnich Księga Mormona wraz z Biblią, Naukami i 
Przymierzami oraz Perłą Wielkiej Wartości stanowi pismo 
święte. Księga Mormona jest kroniką wspaniałych starożyt-
nych cywilizacji amerykańskich.

Od czasu pierwszej publikacji Księgi Mormona w języku an-
gielskim w 1830 roku została ona przetłumaczona na wiele 
języków i wydrukowana w sumie w ponad 150 milionach eg-
zemplarzy. Prorocy Boga opisali ją jako „kamień zwornikowy” 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Dlaczego studiowanie Księgi Mormona jest dla 
mnie ważne?
Prezydent Ezra Taft Benson nauczał, że na tych, którzy stu-
diują Księgę Mormona ze szczerym sercem, czeka błogosła-
wieństwo bliskości Boga:

„Czyż w głębi serca nie pragniemy zbliżyć się do Boga, stać 
się bardziej do Niego podobni w naszej codziennej wę-
drówce, by nieustannie czuć Jego obecność? Jeśli tak jest, to 
Księga Mormona pomoże nam to osiągnąć lepiej niż jakakol-
wiek inna księga.

Księga Mormona nie tylko naucza prawdy, choć w rzeczy sa-
mej to czyni. To nie jest tak, że Księga Mormona jedynie 
składa świadectwo o Chrystusie, choć zaiste to także czyni. 
Lecz jest coś więcej. W księdze tej tkwi moc, która będzie 
wpływać na wasze życie od chwili, w której zaczniecie po-
ważnie ją studiować. Znajdziecie siłę, by oprzeć się pokusie. 
Znajdziecie siłę, by uniknąć podstępu. Znajdziecie siłę, by po-
zostać na prostej i wąskiej ścieżce. Pisma święte nazywane są 
‘słowami żywota’ (zob. NiP 84:85) i nic nie jest tak bliskie tej 
prawdzie jak Księga Mormona. Kiedy zaczniecie łaknąć i 
prag nąć tych słów, dostrzeżecie w życiu wzrastającą obfitość” 
(„Księga Mormona — podstawą naszej religii”, Liahona, paź-
dziernik 2011, str. 57).

Księga Mormona została napisana dla nas, ludzi żyjących dzi-
siaj. Mormon — starożytny prorok, od którego imienia po-
chodzi nazwa księgi — i jego syn, Moroni, streścili na złotych 
płytach kroniki obejmujące całe stulecia. Prorok Józef Smith 
przetłumaczył treść złotych płyt, tworząc w ten sposób Księgę 

Mormona. Bóg, który zna koniec już na początku, natchnął 
Swoich proroków, aby zawarli w owych streszczeniach to, 
czego my potrzebujemy dzisiaj. Moroni, który był ostatnim 
prorokiem spisującym Księgę Mormona, przewidział nasze 
czasy: „Oto mówię do was, jakbyście byli obecni, chociaż was 
nie ma. Ale Jezus Chrystus pokazał mi was, że wiem, jak po-
stępujecie” (Mormon 8:35).

Prezydent Benson nauczał także, że studiowanie Księgi Mor-
mona pomoże ci w odróżnieniu dobra od zła:

„Księga Mormona przyprowadza ludzi do Chrystus na dwa 
podstawowe sposoby. Po pierwsze, mówi w prosty sposób o 
Chrystusie i Jego ewangelii. Świadczy o Jego boskości oraz ko-
nieczności istnienia Odkupiciela i potrzebie zaufania Mu. 
Składa świadectwo o Upadku i Zadośćuczynieniu oraz o pod-
stawowych zasadach ewangelii, w tym o potrzebie skruszo-
nego serca i pokornego ducha u człowieka oraz o ponownych 
duchowych narodzinach. Głosi, że musimy wytrwać w prawo-
ści do końca i wieść moralne życie godne świętego.

Po drugie, Księga Mormona ujawnia wrogów Chrystusa. Uka-
zuje fałszywe doktryny i kładzie kres sporom. (Zob. 2 Nefi 
3:12). Umacnia ona pokornych naśladowców Chrystusa w 
obliczu złych zamysłów, knowań i diabelskich doktryn naszych 
czasów. Rodzaj odstępców z Księgi Mormona podobny jest 
do rodzaju odstępców, jakich mamy dzisiaj. Bóg ze Swoją nie-
skończoną uprzednią wiedzą tak ukształtował Księgę Mor-
mona, abyśmy mogli dostrzec błąd i wiedzieli, jak walczyć z 
fałszywymi koncepcjami dotyczącymi edukacji, polityki, religii i 
filozofii w naszych czasach” („The Book of Mormon Is the 
Word of God”, Ensign, maj 1975, str. 64).

Informacje na temat Księgi Mormona
Księga Mormona składa się z 15 mniejszych ksiąg. Osiem z 
nich rozpoczyna się nagłówkiem, który znajdował się na ory-
ginalnych złotych płytach przetłumaczonych przez Proroka Jó-
zefa Smitha. Są to księgi: 1 Nefi, 2 Nefi, Jakub, Alma, 
Helaman, 3 Nefi, 4 Nefi oraz Eter. Niektóre rozdziały Księgi 
Mormona również poprzedzono nagłówkiem, który znajdo-
wał się na oryginalnych złotych płytach (z wyjątkiem infor-
macji mówiących o zawartości danego rozdziału): Mosjasz 9, 
Mosjasz 23, Alma 5, Alma 7, Alma 9, Alma 17, Alma 21, 
Alma 36, Alma 38, Alma 39, Alma 45, Helaman 7, Hela-
man 13, 3 Nefi 11 i Moroni 9.

Na początku każdego rozdziału w Księdze Mormona znajduje 
się krótkie streszczenie wydrukowane kursywą. Te podsumo-
wania zostały napisane i dodane pod kierunkiem Rady Prezy-
denta Kościoła i nie były częścią oryginalnego tekstu Księgi 
Mormona zawartego na złotych płytach.
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XI

Prawdopodobne miejsca opisane w Księdze Mormona (w odniesieniu do siebie)*

Rzeka Sidon

Puszcza Hermounts

Południowa puszcza
Wschodnia puszcza

Wąski pas puszczy

Kraj na północy

Obfitość

Zarahemla

Morze Północne
Wąski przesmyk lądu

Pustkowie
Morze Północne

Mulek
Omner

Gid
Morianton

Lehi
Jerszon

Moroni

Gideon

Ammonihah

Wzgórze Manti
Noe

Sidom Wzgórze Amnihu
Judea

Antiparah Minon Aaron

Cumeni Zeezrom

Melek
Manti

Antionum

Nephihah

Kraj pierwszego dziedzictwa

Nefi (Lehi-Nefi)

Amulon

Helam

Szilom
Middoni

Mormon

Morze Zachodnie Morze Wschodnie

Midian Jerozolima
Szemlon

Ismael
Lemuel

Szimnilom

Wzgórze Riplah

* Prawdopodobne położenie miejsc, 
wspomnianych w Księdze Mormona, 
w oparciu o dowody wewnętrzne. Nie 
należy podejmować żadnych prób 
rozpoznawania miejsc z tej mapy w 
istniejących punktach geograficznych.
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CZĘŚĆ 1: DZIEŃ 1

Studiowanie pism 
świętych
Wprowadzenie
Niniejsza lekcja ma na celu pomóc ci nauczyć się, w 
jaki sposób studiować pisma święte i zapraszać Ducha 
Świętego, by dawał ci natchnienie i wiedzę. Dzięki niej 
poznasz metody, które pomogą ci w lepszym rozu-
mieniu pism świętych i stosowaniu ich nauk w swoim 
życiu. Zgłębiając tę lekcję, szukaj sposobów, by uzyskać 
przewodnictwo Ducha Świętego, który będzie ci towa-
rzyszył w procesie nauki ewangelii.

Zdobywaj wiedzę zarówno przez 
studiowanie, jak i przez wiarę
Wyobraź sobie, że chcesz poprawić swoją sprawność 
fizyczną i prosisz swojego kolegę, aby ćwiczył za ciebie. 
Jaki wpływ na twoją sprawność fizyczną miałyby ćwi-
czenia wykonywane przez niego? Odnosząc to po-
równanie do własnego duchowego wzrostu, możemy 
powiedzieć, że tak jak nikt nie może ćwiczyć za drugą 
osobę, tak też nikt nie może nauczyć się za kogoś 
ewangelii. Każdy z nas jest odpowiedzialny za osobiste 
studiowanie ewangelii i wzrost duchowy.

W Naukach i Przymierzach 88:118 Pan podał sposób, 
w jaki możemy zdobywać wiedzę o ewangelii. Czy-
tając te wersety, zastanów się, co powinieneś zrobić, 
aby poznać ewangelię, i dokończ następujące zdanie: 
„Szukajcie wiedzy przez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  a także przez 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ”.

Studiowanie przez naukę i wiarę wymaga indywi-
dualnego wysiłku. Poprzez przepełnione modlitwą 
studiowanie ewangelii zaprosisz Ducha Świętego, 
który będzie ci towarzyszył w zdobywaniu wiedzy. 
Przykładowe sposoby na wydajniejsze studiowanie 
ewangelii to: modlenie się o zrozumienie, wykonywa-
nie ćwiczeń z tego podręcznika, dzielenie się z innym 
ludźmi świadectwem i doświadczeniami związanymi  
z ewangelią oraz stosowanie zdobytej nauki w życiu.

Wysiłkiem niezbędnym, by uzyskać przewodnictwo 
Ducha Świętego podczas swojej duchowej nauki, jest 
studiowanie pism świętych każdego dnia. Codzienne 
studiowanie pomoże ci usłyszeć przemawiający do 
ciebie głos Pana (zob. NiP 18:34–36). Starszy Robert D. 
Hales z Kworum Dwunastu Apostołów obiecał: „Kiedy 
chcemy, żeby [Bóg] przemówił do nas, badamy pisma 
święte, ponieważ Jego słowa są wymawiane przez Jego 

proroków. Wówczas będzie nas nauczał, w miarę jak 
będziemy słuchać podszeptów Jego Świętego Ducha” 
(„Pisma święte: mocą Bożą ku zbawieniu każdego”, 
Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 26–27).

Czytając pisma święte, zapraszasz Ducha Świętego, 
aby ci towarzyszył, dzięki czemu zostaniesz pobłogo-
sławiony większym rozwojem duchowym, poczuciem 
bliskości z Bogiem, większą liczbą objawień w swoim 
życiu, wzmożoną siłą, aby oprzeć się pokusom oraz 
silniejszym świadectwem o ewangelii Jezusa Chrystusa.

Studiuj pisma święte
Prezydent Marion G. Romney z Rady Prezydenta 
Kościoła wskazał na jeden z kluczowych celów pism 
świętych, mówiąc: „Pisma święte powstały, aby zacho-
wać ważne dla nas zasady” („Records of Great Worth”, 
Ensign, wrzesień 1980, str. 4). Kiedy studiujemy pisma 
święte, poznajemy zasady i doktryny ewangelii. Jeżeli 
będziemy stosować je w swoim życiu, staną się one dla 
nas drogowskazem.

Odnajdowanie bezcennych zasad i doktryn zawartych 
w pismach świętych wymaga wysiłku i ćwiczeń. 
Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwuna-
stu Apostołów porównał studiowanie pism 
świętych do poszukiwania cennych 
kamieni szlachetnych: „Szukaj 
diamentów prawdy, które trzeba 
niekiedy ostrożnie wyłuskiwać z 
kart [pism świętych]” („Four 
Fundamentals for Those Who 
Teach and Inspire Youth”, w: Old 
Testament Symposium Speeches, 1987 
[1988], str. 1). Proces studiowania 
lub badania pism świętych dzieli się na 
trzy ważne części: (1) trzeba poznać tło i okoliczności 
historyczne pism świętych, (2) trzeba odnaleźć zasady i 
doktryny, które są w nich nauczane i (3) trzeba stoso-
wać je w swoim życiu.

1. W swoim dzienniku do studiowania pism świętych 
(dalej: dziennik do studiowania) odpowiedz na następu-

jące pytanie: Jakie są podobieństwa między górnikiem poszukują-
cym diamentów a osobą, która bada pisma święte w celu 
odnalezienia zasad ewangelii i zastosowania ich w swoim życiu?

Poznaj tło i okoliczności historyczne w 
pismach świętych
Poznanie tła i okoliczności historycznych danego 
fragmentu z pisma świętego przygotowuje cię do roz-
poznawania zasad ewangelii, które są w nim zawarte. 
Prezydent Thomas S. Monson radził: „Zapoznajcie się 
z lekcjami, jakich uczą pisma święte. Poznajcie ich tło 
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i okoliczności historyczne. […] Studiujcie je tak, jakby 
one przemawiały do was, bowiem tak zaprawdę jest” 
(„Bądźcie sobą — jak najlepsi”, Ensign lub Liahona, maj 
2009, str. 68).

Warto, abyś — studiując pisma święte — zadał sobie 
następujące pytania: „Kto napisał te wersety?”, „Do 
kogo są one skierowane?”, „O jakich wydarzeniach 
jest w nich mowa?” oraz: „Dlaczego autor zapisał te 
słowa?”. Nagłówki rozdziałów (streszczenia na po-
czątku każdego rozdziału napisane kursywą) stanowią 
podsumowanie głównych wydarzeń w danym roz-
dziale i często odpowiadają na te pytania.

Równie pomocne jest sprawdzanie znaczenia trudnych 
lub nieznanych wyrazów w słowniku. Kiedy wyrażenie 
lub fragment z pisma świętego są niejasne, odniesienie 
się do dostępnych przypisów może okazać się po-
mocne w lepszym ich zrozumieniu.

Aby przećwiczyć korzystanie z tych narzędzi, prze-
czytaj fragment: 3 Nefi 17:1–10 i postaraj się znaleźć 
odpowiedzi na następujące pytania: Kto jest narrato-
rem? Kto jest odbiorcą tego przesłania? Co się stało? 
Pamiętaj o przeczytaniu podsumowania rozdziału dla 
szybkiego poznania jego treści.

 2. Korzystając z przypisu w wersecie: 3 Nefi 17:1, w swoim 
dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pyta-

nie: Co miał na myśli Jezus, mówiąc: „Czas Mój jest bliski”?
 3. W swoim dzienniku do studiowania opisz własnymi 
słowami, co się zdarzyło, gdy Zbawiciel przygotowywał się 

do opuszczenia ludu. Co im powiedział? Co dla nich uczynił?

Rozpoznaj doktryny i zasady
Doktryny i zasady to wieczne, niezmienne prawdy 
ewangelii, które stanowią drogowskaz w naszym  
życiu. Starożytni prorocy przekazują nam te prawdy 
poprzez wydarzenia, historie i kazania, które zapisali  
w pismach świętych.

Kiedy zrozumiesz tło i okoliczności historyczne danego 
fragmentu pisma świętego, będziesz lepiej przygo-
towany do rozpoznania zawartych w nim doktryn i 
zasad. Starszy Richard G. Scott podał sposób, który 
może pomóc w zrozumieniu zasad ewangelii: „Zasady 
są skondensowaną prawdą, przygotowaną do zastoso-
wania w najróżniejszych sytuacjach. Prawdziwe zasady 
sprawiają, że podejmowanie decyzji jest łatwe, nawet 
w najbardziej zagmatwanych i ważkich okoliczno-
ściach. Warto jest podjąć wzmożone wysiłki, aby zebrać 
prawdę, jaką zdobywamy, w proste zdania zawierające 
zasady” („Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, 
listopad 1993, str. 86).

Niektóre zasady ewangelii są wskazane poprzez użycie 
zwrotów: „i tak widzimy” oraz „niemniej jednak”. 

Jednakże większość z nich nie została zapisana w spo-
sób tak oczywisty. Zamiast tego są one pokazane na 
przykładzie życia ludzi z pism świętych. Aby rozpoznać 
doktryny i zasady, możesz podczas czytania zadawać 
sobie pytania w rodzaju: „Jaki jest morał czy przesła-
nie tej historii?”, „Dlaczego autor postanowił zapisać 
tę historię lub wydarzenie?”, „Czego autor chciał nas 
nauczyć?” oraz „Jakich prawd możemy się nauczyć z 
tego fragmentu pism świętych?”.

 4. Aby przećwiczyć rozpoznawanie zasad i doktryn na-
uczanych we fragmencie: 3 Nefi 17:1–10, wykonaj w 

swoim dzienniku do studiowania ćwiczenie a lub b. Pamiętaj, 
żeby przeczytać podsumowanie rozdziału dla szybkiego poznania 
jego treści.
 a. Kto jest narratorem w tych wersetach? Do kogo się On 
zwraca? Jaki jest morał lub przesłanie historii opisanej w werse-
tach: 3 Nefi 17:1–10?
 b. Jakie nauki chciał nam przekazać autor w wersetach: 1, 5–6 i 
9–10? Jakich ważnych prawd możesz nauczyć się z tych wersetów?

Jedna z prawd ewangelii, którą być może rozpoznałeś 
w tych wersetach, brzmi: Pan odpowiada na nasze 
szczere pragnienia, kiedy poszukujemy Jego  
bliskości.

Stosuj doktryny i zasady
Kiedy rozpoznasz doktryny i zasady ewangelii, bę-
dziesz gotowy, aby działać i stosować je w swoim życiu. 
Kiedy będziesz stosować to, czego się nauczyłeś, 
odczujesz Ducha Świętego, który potwierdzi prawdzi-
wość owych zasad (zob. Moroni 10:4–5). Każda lekcja 
nauczana czy to w domu, w kościele, w czasie zajęć 
seminarium czy też podczas realizowania programów: 
Osobisty rozwój lub Obowiązek wobec Boga pomaga 
nam w stosowaniu tego, czego się nauczyliśmy.

Prezydent Thomas S. Monson powiedział: 
„Celem nauczania ewangelii […] nie jest 
‘wtłaczanie informacji’ do umysłów 
[uczniów]. […] Celem jest zainspirowanie 
wszystkich do myślenia, odczuwania i 
wdrażania w życie zasad ewangelii ” (w: 

Conference Report, październik 1970, str. 107).

Aby lepiej stosować zasady, których się nauczyłeś, 
możesz zadawać sobie następujące pytania: „Jak Pan 
chciałby, abym wykorzystał zdobytą wiedzę?”, „Ja-
kie duchowe wskazówki otrzymałem, które mogą mi 
pomóc być lepszym człowiekiem?”, „Jak dana zasada 
może zmienić moje życie?”, „Co mogę zacząć lub 
przestać robić już teraz, aby żyć zgodnie z tą prawdą?”, 
„Jak zmieni się moje życie, jeśli zrobię to, czego naucza 
dany fragment?”.
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 5. W swoim dzienniku do studiowania napisz kilka zdań 
na temat sposobu, w jaki możesz stosować doktrynę lub 

zasadę, której się nauczyłeś z wersetów: 3 Nefi 17:11–10.

Metody i sposoby studiowania  
pism świętych
Korzystanie z poniższych sposobów i metod pomoże 
ci zrozumieć tło wydarzeń w pismach świętych oraz 
rozpoznać i stosować doktryny i zasady, które są w 
nich nauczane. Będzie o nich mowa również w dalszej 
części tego podręcznika. Przeczytaj opisy wszystkich 
metod i wybierz jedną lub dwie, z których powinieneś 
częściej korzystać podczas osobistego studiowania 
pism świętych.

Przyczyna i skutek. Szukaj związków: jeżeli – to i 
pinieważ – to. Przykłady: 2 Nefi 13:16–26; Alma 34:33.

Odnośniki. Grupują, spinają lub łączą fragmenty z 
pism świętych, aby wyjaśnić ich znaczenie i ułatwić zro-
zumienie. Dla przykładu porównaj fragment: Mosjasz 
11:2–6, 14 z V Ks. Mojżeszową 17:14–20. Możesz także 
skorzystać z przypisów, aby znaleźć odnośniki do innych 
fragmentów z pism świętych. Przykład: 3 Nefi 12:28–29, 
przypis 29a odnosi się do Nauk i Przymierzy 42:23.

Poznawanie tła. Określ kto, co, kiedy i gdzie w odnie-
sieniu do danego wydarzenia z pism świętych. Przy-
kład: Wersety: Alma 31:1, 6–11; 32:1–6 stanowią tło dla 
fragmentu: Alma 32:21–43.

Słowa kluczowe. Słowa i wyrażenia takie, jak: „nie-
mniej jednak” lub „i tak widzimy”, zachęcają nas do 
zatrzymania się i poszukiwania wyjaśnień dla tego, 
co zostało napisane. Przykłady: Alma 30:60; Helaman 
6:35–36; 3 Nefi 18:30–32.

Zaznaczanie w pismach świętych. Zaznaczaj, zakre-
ślaj lub podkreślaj w swoich pismach świętych ważne 
słowa lub wyrażenia, które sprawiają, że dany werset 
ma szczególne znaczenie. Zapisuj także na margine-
sach krótkie myśli, refleksje, uczucia lub zasady. To 
pomoże ci pamiętać, dlaczego dany fragment z pisma 
świętego wywarł na tobie wrażenie.

Wstawianie własnego imienia. Wstawiaj w wersetach 
własne imię w miejsce imienia postaci z pism świętych. 
Przykład: Wstaw swoje imię zamiast imienia Nefiego w 
wersecie: 1 Nefi 3:7.

Rozważanie. Rozważanie oznacza głębokie rozmyśla-
nie nad daną kwestią. Polega ono na zadawaniu pytań 
i ocenie tego, co wiesz i czego się nauczyłeś. Rozważa-
nie często skutkuje wiedzą na temat tego, jak można 
zastosować daną zasadę we własnym życiu.

Powtarzające się słowa. Słowa lub wyrażenia, które 
się powtarzają, mogą być ważne i dlatego czytelnik 

powinien zwrócić na nie uwagę. Wskazują na to, co 
autor uważał za istotne. Przykłady: Słowo straszliwy 
w wersetach: 2 Nefi 9:10, 19, 26–27, 39, 46–47; słowo 
zapamiętajcie w wersetach: Helaman 5:6–14.

Przeciwieństwa. W pismach świętych prorocy nie-
kiedy ukazują kontrasty między ludźmi, ideami lub 
zdarzeniami. Te przeciwieństwa ułatwiają rozpoznanie i 
zrozumienie ważnych zasad ewangelii, które są w nich 
zawarte. Szukaj kontrastów w pojedynczych wersach, 
grupach wersetów lub rozdziałach. Przykłady: 2 Nefi 
2:27; Alma 47–48.

Listy w pismach. Odnajdywanie list w pismach 
świętych może ci pomóc w lepszym zrozumieniu tego, 
czego naucza Pan i Jego prorocy. Kiedy znajdziesz taką 
listę, możesz ponumerować jej poszczególne elementy. 
Przykład: Lista niegodziwych praktyk pośród Nefitów 
zamieszczona we fragmencie: Helaman 4:11–13.

Symbolika pism. Wyrażenia typu: jak lub na podobień-
stwo pomagają rozpoznać symbole. Staraj się odkryć, 
co dany symbol oznacza. Korzystaj z przypisów, Bible 
Dictionary [Słownik biblijny] i Topical Guide [Przewod-
nik tematyczny dostępny w anglojęzycznej wersji Biblii 
Króla Jakuba — przyp. tłum.], aby zrozumieć znaczenie 
danego symbolu. Przykład: Porównaj wersety: Jakub 
5:3, 75–77 z wersetami: Jakub 6:1–7.

Wizualizacja. Wyobraź sobie sytuację, o której właśnie 
czytasz. Zadawaj pytania na temat danego wydarzenia 
i wyobraź sobie, że byłeś przy nim obecny. Przykład: 
Staraj się wyobrazić sobie to, co dzieje się w wersetach: 
Enos 1:1–8.

Definicje słów. Pisma święte często zawierają słowa, 
których nie rozumiemy. Kiedy napotkasz słowo, któ-
rego nie znasz, skorzystaj z Bible Dictionary [Słownik 
biblijny], przypisów lub zwykłego słownika, aby poznać 
jego znaczenie.
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6. Wybierz i skorzystaj z jednej metody, która została 
omówiona w podrozdziale: „Metody i sposoby studiowania 

pism świętych”. W swoim dzienniku do studiowania napisz, jak 
dana metoda pomogła ci w osobistym studiowaniu pism świętych.

7. W swoim dzienniku do studiowania napisz pod dzi-
siejszymi ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: „Studiowanie pism świętych” i ukończy-
łem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 1: DZIEŃ 2

Plan zbawienia
Wprowadzenie
Nasz Ojciec Niebieski przygotował dla nas — Jego 
dzieci — plan, dzięki któremu każdy z nas może 
osiągnąć wieczne szczęście i wyniesienie. Centrum 
Jego planu stanowi Zadośćuczynienie Jezusa Chry-
stusa. Zadośćuczynienie przezwycięża konsekwencje 
Upadku, dzięki czemu możemy odpokutować, zostać 
oczyszczeni z naszych grzechów i odnaleźć szczęście 
zarówno w tym życiu, jak i w wieczności.

Ta lekcja zawiera krótki zarys planu zbawienia naszego 
Ojca Niebieskiego. Pomoże ci ona zrozumieć, jak 
prawdy ewangelii, których nauczysz się w tym roku, 
są ze sobą powiązane i jak odnoszą się do celu, jaki 
ma twój pobyt na ziemi. Wraz ze wzrostem twojego 
zrozumienia planu zbawienia wzrośnie twoja wiara w 
Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa oraz umiejętność 
wypełniania roli przydzielonej ci w tym planie. Plan 
zbawienia to „pełnia ewangelii Jezusa Chrystusa, której 
celem jest przyniesienie człowiekowi nieśmiertelności i 
życia wiecznego. Zawiera w sobie Stworzenie, Upadek 
i Zadośćuczynienie, jak również wszystkie dane przez 
Boga prawa, obrzędy i doktryny. Dzięki temu planowi 
wszyscy ludzie mogą zostać wyniesieni i żyć wiecznie 
z Bogiem” (Guide to the Scriptures, „Plan of Redemp-
tion”, strona internetowa: scriptures.lds.org).

Plan pomaga nam zrozumieć naszą rolę w 
życiu doczesnym
Plan zbawienia przygotowany przez naszego Ojca w 
Niebie odpowiada na pytania, które w jakimś momen-
cie życia zadaje sobie większość ludzi. Czy kiedykol-
wiek zastanawiałeś się nad następującymi pytaniami: 

„Skąd pochodzę?”, „Dlaczego tutaj jestem?”, „Dokąd 
pójdę, kiedy zakończy się to życie?”.

Zanim narodziliśmy się na ziemi, żyliśmy w obecności 
naszego Ojca Niebieskiego, jako Jego duchowe dzieci. 
Jesteśmy, w dosłownym sensie, Jego dziećmi i On nas 
kocha. Dzięki Jego planowi zbawienia każdy z nas 
może stać się taki, jak On i cieszyć się wszystkimi bło-
gosławieństwami, które dla nas przygotował. Nim przy-
szliśmy na ziemię, poznaliśmy i przyjęliśmy ten plan.

W jego zrozumieniu kluczową rolę odgrywa Księga 
Mormona. Prorocy z Księgi Mormona używali wielu 
różnych terminów w odniesieniu do planu zbawienia.

1. Przeczytaj poniższe wersety i wskaż występujące w 
nich nazwy używane do określenia planu Ojca Niebie-

skiego. W swoim dzienniku do studiowania zapisz nazwę obok 
danego wersetu. Pierwsza z nich została już podana.
a. 2 Nefi 9:6 „Plan miłosierdzia Wielkiego Stworzyciela”
 b. 2 Nefi 11:5  
 c. Alma 12:25  
 d. Alma 24:14  
 e. Alma 42:8  
 f. Alma 42:15  

Słowa takie, jak miło-
sierny, uwolnienie, zbawie-
nie, szczęście czy odkupienie 
kładą nacisk na doktrynę, 
zgodnie z którą plan 
Ojca Niebieskiego 
został stworzony, aby 
przynieść wieczne zba-
wienie i szczęście Jego 
dzieciom.

2.   W dzienniku do 
studiowania napisz 

odpowiedź na poniższe 
pytanie: Jak świadomość tego, 
że Ojciec Niebieski ma dla 
ciebie plan związany z twoim 
szczęściem i wyniesieniem, 
zmieniła twoje życie?

Rola wolnej woli 
i Upadku Adama 
i Ewy w planie 
zbawienia
Adam i Ewa byli pierwszymi dziećmi Boga, które 
przyszły na ziemię. Pan umieścił ich w Ogrodzie Eden 
i dał im wolną wolę — „umiejętność oraz przywilej 
[…] dokonywania wyborów i działania we własnym 
imieniu” (Guide to the Scriptures, „Agency”, strona 

Korzystając z dziennika do stu-
diowania podczas samodziel-
nego studiowania, będziesz 
miał okazję odpowiadać na 
pytania i dzielić się swoimi 
przemyśleniami z nauczycie-
lem. Zapisywanie swoich myśli 
i odczuć oraz odpowiedzi 
na pytania z podręcznika 
może ci pomóc w uzyskiwa-
niu objawień i rozumieniu 
poszczególnych wersetów z 
pism świętych. Kiedy udajesz 
się na cotygodniowe zajęcia 
dla studentów studiujących 
samodzielnie, miej przy sobie 
swój dziennik do studiowania. 
Dzięki temu będziesz przygo-
towany do rozmawiania na 
temat tego, czego się nauczy-
łeś i pokazania nauczycielowi 
pracy, którą wykonałeś.

Dzienniki do 
studiowania
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internetowa: scriptures.lds.org). Nakazał im, by nie 
jedli owocu z drzewa poznania dobra i zła. Przestrze-
ganie tego przykazania polegało na tym, że mogli 
pozostać w ogrodzie, ale nie mieli możliwości robienia 
postępów poprzez doświadczanie przeciwności w życiu 
śmiertelnym. Nie mogli zaznać radości, ponieważ nie 
doświadczali smutku i bólu.

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 2:17–20 i dowiedz się, co się 
stało z Adamem i Ewą, kiedy zdecydowali się postąpić 
wbrew boskiemu przykazaniu. W wolnych linijkach 
opisz to, co zrobili Adam i Ewa oraz dwie konsekwen-
cje dokonanego przez nich wyboru — który potocznie 
nazywamy Upadkiem:   
  
 

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 2:22–26 i wskaż więcej 
konsekwencji związanych z wyborem Adama i Ewy. 

Zaznacz w pismach świętych dodatkowe prawdy, któ-
rych się nauczyłeś o skutkach Upadku.

 3. W dzienniku do studiowania dokończ następujący 
akapit, opisując, jaki wpływ Upadek Adama i Ewy wywarł 

na ciebie osobiście. Porusz kwestie wyborów, wolnej woli, ciał fi-
zycznych, śmierci, dzieci i grzechu.

„Ze względu na wykroczenie Adama i Ewy ja także jestem w 
upadłym stanie i…”.

Rola Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa w 
planie zbawienia
Grzech i śmierć oddzielają nas od obecności naszego 
Ojca w Niebie. Nie możemy powrócić do obecności 
Boga bez Jego pomocy. Musimy zrozumieć rolę Jezusa 
Chrystusa i Jego Zadośćuczynienia w planie zbawienia, 
aby rozwinąć wiarę w Pana i żyć w zgodzie z planem 
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Ojca Niebieskiego. Przeczytaj fragment: Mosjasz 
3:17–19 i odszukaj wyrażenia, które opisują, jak Za-
dośćuczynienie Jezusa Chrystusa przezwyciężyło skutki 
Upadku i jak pomaga nam znaleźć szczęście i powrócić 
do naszego Ojca Niebieskiego. Podsumuj następujące 
wersety własnymi słowami:   
  
 

Zasada, której się uczymy, brzmi: Jezus Chrystus jest 
gówną postacią planu zbawienia, a Jego Zadość-
uczynienie jest tym, co sprawia, że plan ten doty-
czy wszystkich dzieci Boga.

 4. Przeczytaj poniższe fragmenty z pism świętych: 2 Nefi 
2:8; Mosjasz 3:7–11; 16:4–8; Alma 34:9, 15–16; Mormon 

9:13–14. W swoim dzienniku do studiowania wyjaśnij, czego te 
wersety uczą o centralnej roli Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa 
w planie zbawienia. Możesz podkreślić wyrażenia, które mają dla 
ciebie szczególne znaczenie.

Nasza rola w planie zbawienia
Ojciec w Niebie przygotował Swój doskonały plan, aby 
przynieść nam wieczne szczęście i wyniesienie w Jego 
obecności oraz w obecności naszych bliskich. Jezus 
Chrystus wypełnił Swoją rolę w tym planie, przezwy-
ciężając śmierć i umożliwiając nam przezwyciężenie 
grzechu, powrót i ponowne życie z naszym Ojcem w 
Niebie. Nie zwalnia nas to jednak z powierzonej nam 
odpowiedzialności.

 5. W swoim dzienniku do studiowania napisz kilka zdań 
na temat: Niektóre z obowiązków, jakie mam w planie 

zbawienia i wymień wszystko, o czym uczą poniższe fragmenty. 
Wypisz, czego nas uczą o naszej osobistej odpowiedzialności 
związanej z ustanowieniem Zadośćuczynienia częścią naszego 
życia i pełnego korzystania z błogosławieństw planu zbawienia.
 a. 2 Nefi 2:25–27
 b. Mosjasz 3:12–13
 c. Alma 12:24–25, 31–34
 d. 3 Nefi 27:13–14, 20–22, 27

Te fragmenty z pism świętych pomagają nam zro-
zumieć, że kiedy wybieramy życie zgodnie z 
ewangelią Jezusa Chrystusa i z planem Boga, przy-
gotowujemy się na otrzymanie wiecznego życia 
dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela.

 6. Załóżmy, że zostałeś poproszony, aby wygłosić w ko-
ściele przemówienie na temat planu zbawienia. Korzysta-

jąc z tego, czego się nauczyłeś z fragmentów w poprzednim 
ćwiczeniu, napisz w swoim dzienniku do studiowania, co byś po-
wiedział na temat swojej roli w planie Ojca Niebieskiego.

Zastanów się, w jaki sposób możesz lepiej wypeł-
niać swoją rolę w tym planie i w jaki sposób możesz 
odnaleźć moc, którą oferuje ci w twoim życiu Zbawi-
ciel. Rozważ podzielenie się swoimi przemyśleniami z 
rodzicem, siostrą, bratem lub przyjacielem.

Plan zbawienia zapewnia przewodnictwo i 
odpowiedzi na pytania
Zrozumienie planu zbawienia może ci pomóc w 
podejmowaniu decyzji i odnajdowaniu odpowiedzi na 
pytania — zarówno twoje, jak i innych osób.

 7. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na 
jedno z poniższych pytań, wyjaśniając, w jaki sposób plan 

zbawienia stanowi dla ciebie drogowskaz i udziela odpowiedzi 
na pytania:
 a. Jak wiedza, że jesteś w dosłownym sensie synem lub córką 
Boga, wpływa na twoje poczucie własnej wartości?
 b. Co byś odpowiedział osobie, która mówi: „To moje życie — 
mogę robić z nim to, co chcę”?
 c. Jak rozumienie planu zbawienia może pomóc tej osobie w 
przezwyciężeniu przeświadczenia, że życie polega jedynie na za-
bawie i spełnianiu własnych zachcianek?
 d. Jak możesz wykorzystać wiedzę o planie zbawienia, aby po-
móc osobie, która zmaga się z przeciwnościami i czuje, że są one 
wynikiem tego, że Bóg jej nie kocha?

Rozumienie planu zbawienia może pomóc ci w byciu 
bardziej posłusznym przykazaniom Boga, ponieważ 
wyjaśnia on, dlaczego powinniśmy ich przestrzegać 
(zob. Alma 12:32).

 8. Przeczytaj werset: 2 Nefi 2:25 i w swoim dzienniku do 
studiowania podsumuj cel planu zbawienia poprzez udziele-

nie odpowiedzi na następujące pytanie: W jaki sposób życie zgodne 
z planem zbawienia przynosi radość tobie i twojej rodzinie?

 9. W swoim dzienniku do studiowania napisz poniższe 
zdanie pod dzisiejszymi ćwiczeniami:

Przestudiowałem lekcję: „Plan zbawienia” i ukończyłem ją w  
dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 1: DZIEŃ 3

Strona tytułowa, 
przedmowa i świa-
dectwa świadków
Wprowadzenie
Wyobraź sobie, że kolega zapytał cię, dlaczego człon-
kowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich potrzebują Księgi Mormona, skoro mamy 
już Biblię. (Być może miałeś już takie doświadczenie!) 
Co byś mu odpowiedział?

Księga Mormona zaczyna się od strony tytułowej i 
przedmowy, która wyjaśnia cel tej świętej księgi oraz 
wpływ, jaki może mieć ona na twoje świadectwo i 
związek z Bogiem. Początkowe strony Księgi Mormona 
zawierają również świadectwa świadków, którzy wi-
dzieli złote płyty, z których ta księga została przetłuma-
czona, i złożyli świadectwo o jej boskim pochodzeniu.

Kiedy skończysz studiować tę lekcję, pomyśl o sposo-
bach, w jakie możesz wynieść więcej ze studiowania 
Księgi Mormona w tym roku i jak Księga Mormona 
może pomóc ci w rozwinięciu świadectwa o Zbawicielu 
Jezusie Chrystusie i Jego przywróconej ewangelii.

Strona tytułowa
Prorok Józef Smith wyjaśnił, że starożytny prorok 
Moroni zamieścił stronę tytułową Księgi Mormona na 
złotych płytach: „Strona tytułowa Księgi Mormona jest 
dosłownym tłumaczeniem, wziętym z ostatniej płyty po 
lewej stronie […] księgi z płytami, zawierającej zapis, 
który został przetłumaczony […]; i strona tytułowa nie 
jest w żadnym wypadku tworem współczesnym ani 
moim, ani żadnego innego człowieka, który żyje lub żył 
w tym pokoleniu” (Teaching of Presidents of the Church: 
Joseph Smith [2007], str. 60–61).

Czytając pierwszy akapit strony tytułowej, staraj się 
odnaleźć słowa i wyrażenia, których użył Moroni, aby 
świadczyć o udziale Pana w powstaniu Księgi Mormona.

 1. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, dlaczego wie-
dza o udziale Pana w napisaniu i przetłumaczeniu Księgi 

Mormona jest dla ciebie ważna.

Czytając drugi akapit strony tytułowej, staraj się odna-
leźć trzy główne cele — które wymienił Moroni — dla 
których została napisana Księga Mormona. (Możesz 
podkreślić je w swoich pismach świętych). „Dom Izra-
ela” odnosi się do tych, którzy są potomkami Jakuba 
oraz do tych, którzy zawarli przymierza w Kościele 
Pana (zob. Bible Dictionary, „Israel”). Ponadto wyraże-
nie „Żydzi i ludzie innych narodów” dotyczy wszyst-
kich dzieci Ojca Niebieskiego. Czytając drugi akapit, 
nadaj przesłaniu osobistego charakteru poprzez wsta-
wienie swojego imienia w miejsce wyrażeń: „resztka z 
Domu Izraela” oraz „Żydzi i ludzie innych narodów”.

 2. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, jak wiedza o 
celach Księgi Mormona pomaga ci w zrozumieniu, jak 

wielkie ma ona znaczenie.

Prezydent Ezra Taft Benson powiedział na temat „podsta-
wowej misji”, czyli celu Księgi Mormona, co następuje:

„Jak napisano na stronie tytułowej, celem tej księgi jest 
‘przekonanie Żydów i ludzi innych narodów, że Jezus 
jest Chrystusem, Wiecznym Bogiem, objawiającym się 
wszystkim narodom’.

Wnikliwy poszukiwacz prawdy może wzmocnić swoje 
świadectwo, że Jezus jest Chrystusem, kiedy z modli-
twą rozważa natchnione słowa Księgi Mormona.

Ponad połowa wszystkich wersetów Księgi Mormona 
odnosi się do naszego Pana. Imię Chrystusa, w tej 
czy innej formie, jest częściej wspominane na łamach 
Księgi Mormona niż nawet w Nowym Testamencie” 
(„Come unto Christ”, Ensign, listopad 1987, str. 83).

Dzięki informacjom ze strony tytułowej dowiadu-
jemy się, że Księga Mormona jest świadectwem, iż 
Jezus jest Chrystusem. Studiując w tym roku Księgę 
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Mormona, skup swoją uwagę na tym, czego uczysz się 
o Jezusie Chrystusie i w modlitwie proś Ojca Niebie-
skiego, aby potwierdzał tę nowo zdobytą wiedzę mocą 
Ducha Świętego.

Przedmowa do Księgi Mormona
Czy kiedykolwiek się zastanawiałeś, w jaki sposób łuk 
w moście lub w budynku pozostaje w miejscu mimo 
braku podparcia od spodu? Łuk buduje się, używając 
podpór, które wspierają oba jego boki. Przestrzeń na 
szczycie łuku jest mierzona ze szczególną uwagą, zaś 
kamień — zwany kamieniem zwornikowym — jest 
szlifowany tak, aby dokładnie do niej pasował. Kiedy 
zwornik zajmie swoje miejsce, łuk może stać bez 
zewnętrznych podpór. Zastanów się, co by się stało, 
gdyby zwornik został usunięty z łuku?

Przejdź do przedmowy do Księgi Mormona i prze-
czytaj część piątego akapitu, która zaczyna się od słów: 
„Joseph Smith rzekł: …”. Czytając ten fragment, staraj 
się odnaleźć trzy ważne zasady dotyczące Księgi Mor-
mona, o których nauczał Prorok Józef Smith.

Prezydent Ezra Taft Benson wyjaśnił, dlaczego Księga 
Mormona stanowi podstawę naszej religii. Czytając ten 
cytat, podkreśl wyrażenia lub zdania, które mogą ci po-
móc w wyjaśnieniu komuś centralnej roli, jaką spełnia 
Księga Mormona w naszej religii.

„Księga Mormona jest kamieniem zwornikowym na-
szej religii na trzy sposoby. Jest zwornikiem w naszym 
świadectwie o Chrystusie. Jest kamieniem zworniko-
wym naszej doktryny. Jest kamieniem zwornikowym 
naszego świadectwa.

Księga Mormona jest zwornikiem w naszym świadec-
twie o Jezusie Chrystusie, który sam jest kamieniem 
węgielnym wszystkiego, co robimy. Z mocą i w jasny 
sposób składa świadectwo o Jego realności. [...]

Sam Pan oświadczył, że Księga Mormona zawiera 
‘pełnię ewangelii Jezusa Chrystusa’ (NiP 20:9). Nie 
oznacza to, że zawiera ona wszystkie nauki i wszyst-
kie doktryny, jakie kiedykolwiek zostały objawione. 
Oznacza to raczej, że w Księdze Mormona znajdziemy 
pełnię tych doktryn, które są niezbędne dla naszego 

zwornik

zbawienia. Są one przedstawione w jasny i prosty spo-
sób, tak że nawet dzieci mogą uczyć się, jak dostąpić 
zbawienia i wyniesienia. […]

Wreszcie Księga Mormona jest kamieniem zworni-
kowym naszego świadectwa. Podobnie jak łuk, który 
zawali się, jeśli kamień zwornikowy zostanie z niego 
usunięty, tak samo i cały Kościół będzie trwał lub 
upadnie w zależności od tego, czy Księga Mormona 
zawiera prawdę. Wrogowie Kościoła dobrze to rozu-
mieją. Właśnie dlatego tak usilnie starają się podważyć 
prawdziwość Księgi Mormona, ponieważ jeśli będzie 
ją można zdyskredytować, wówczas rola Proroka 
Józefa Smitha upadnie wraz z nią. A następnie upadną 
nasze roszczenia do kluczy kapłaństwa, objawienia i 
przywróconego Kościoła. Ale i odwrotnie: jeśli Księga 
Mormona zawiera prawdę — a miliony świadczą, że 
mają świadectwo od Ducha, że jest ona prawdziwa — 
wówczas muszą być zaakceptowane roszczenia co do 
Przywrócenia i wszystkiego, co się z tym wiąże” („The 
Book of Mormon — Keystone of Our Religion”, Ensign, 
listopad 1986, str. 5–6).

 3. Przeczytaj siódmy akapit Przedmowy do Księgi Mor-
mona, który zaczyna się od słów: „Zachęcamy wszystkich 

ludzi wszędzie …” i znajdź sposób, w jaki możesz się przekonać, 
że Księga Mormona jest prawdziwa. Po przeczytaniu akapitu uzu-
pełnij w dzienniku do studiowania następujące zdanie: Kiedy czy-
tamy, rozważamy i modlimy się, Duch Święty ….

Tak jak zwornik wspiera inne kamienie tworzące łuk, 
tak świadectwo o Księdze Mormona wzmacnia nasze 
świadectwa o innych ważnych zasadach ewangelii. 
Przeczytaj ósmy akapit Przedmowy, który zaczyna się 
od słów: „Otrzymawszy to świadectwo …” i zaznacz 
trzy dodatkowe prawdy, na temat których zdobędziesz 
świadectwo, jeśli postąpisz zgodnie z radą z akapitu 
siódmego. Kiedy czytamy, rozważamy i modlimy 
się na temat Księgi Mormona, Duch Święty 
świadczy, że to wszystko jest prawdą, że Jezus jest 
Chrystusem, że Józef Smith był prorokiem Boga 
i że Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich jest królestwem Pana na ziemi.

 4. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, dlaczego 
Księga Mormona jest nazywana kamieniem zwornikowym 

naszej religii.
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CZĘŚĆ 1: DZIEŃ 4

Ogólne omówienie 
Księgi Mormona
Wprowadzenie
Prorok Józef Smith opisał wydarzenia towarzyszące 
powstaniu Księgi Mormona. Dzięki studiowaniu jego 
słów znacznie wzmocni się twoje świadectwo o jego 
proroczym powołaniu i boskiej roli Księgi Mormona w 

Przywróceniu pełni 
ewangelii Jezusa 
Chrystusa. Ta lekcja 
pomoże ci także w 
zrozumieniu, w jaki 
sposób w starożyt-
nych czasach zo-
stała spisana Księga 
Mormona. Prorocy 
Mormon i Moroni 
świadczyli o boskim 
przewodnictwie, które 
towarzyszyło im, 
kiedy pisali i stresz-
czali zapisy wielu 
innych proroków 
na złotych płytach. 
Podczas studiowania 
tej lekcji staraj się 
dostrzec rękę Pana 
w powstaniu Księgi 
Mormona oraz jej rolę 
jako przewodnika w 
twoim życiu.

„Świadectwo Proroka Józefa Smitha”
Jakiej odpowiedzi udzieliłbyś na pytanie: „Skąd twój 
Kościół ma Księgę Mormona?”.

„Świadectwo Proroka Józefa Smitha”, znajdujące 
się we wprowadzeniu do Księgi Mormona, zostało 
zaczerpnięte z Perły Wielkiej Wartości z części pt. Józef 
Smith — Historia. Prorok Józef Smith opisuje własnymi 
słowami, jak otrzymaliśmy Księgę Mormona. Zachę-
camy cię, abyś podczas swojego codziennego studio-
wania ewangelii przeczytał całą historię znajdującą się 
w części pt.: Józef Smith — Historia.

Ze względu na to, że „Świadectwo Józefa Smitha” nie 
jest podzielone na wersety, aby ułatwić ci odnalezie-
nie fragmentów do czytania, w tej lekcji będziemy się 
odnosić do części pt.: Józef Smith — Historia. Studiując 

Świadectwa świadków
Wyobraź sobie, że jesteś sędzią i starasz się ustalić 
prawdę na temat tego, co się stało w sporze między 
dwiema stronami. Jaką wartość przedstawiałoby posia-
danie świadka tych wydarzeń? Jaką wartość przedsta-
wiałoby posiadanie wielu świadków?

Pan pokazał złote płyty, z których Józef Smith przetłu-
maczył Księgę Mormona, kilku świadkom. Przeczytaj: 
„Świadectwo trzech świadków” i zaznacz trzy lub 
cztery wyrażenia, które są używane dla zaświadczenia 
o płytach i powstaniu Księgi Mormona. Następnie 
przeczytaj: „Świadectwo ośmiu świadków”. Zauważ 
różnice w doświadczeniach tych dwóch grup. Zostały 
one przedstawione w poniższej tabeli.

Trzech świadków Ośmiu świadków

 1. Anioł pokazał im płyty, 
kamienie Urim i Tumim, 
napierśnik, Liahonę i 
miecz Labana.

 1. Józef Smith pokazał im 
płyty.

 2. Głos Boga zaświadczył o 
boskości tego zapisu.

 2. Dotykali złotych płyt 
(„trzymali je”).

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: Dlaczego było ważne, aby oprócz Józefa Smitha, 

byli także inni świadkowie złotych płyt?
 6. W dzienniku do studiowania napisz swoje świadec-
two na temat Księgi Mormona, Józefa Smitha i przywró-

conej ewangelii Jezusa Chrystusa. Jeśli czujesz, że nie posiadasz 
jeszcze osobistego świadectwa, napisz, co może ci pomóc w roz-
winięciu świadectwa o Księdze Mormona w tym roku. Aby 
wzmocnić swoje świadectwo, podziel się z jednym ze swoich ro-
dziców, członkiem rodziny lub przyjacielem uczuciami, o których 
pisałeś.

 7. W dzienniku do studiowania napisz poniższe zdanie 
pod dzisiejszymi ćwiczeniami:

Przestudiowałem lekcję: „Wprowadzające materiały do Księgi 
Mormona” i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

Oliver Cowdery David WhitmerMartin Harris

Prezydent Boyd K. Packer z 
Kworum Dwunastu Apostołów 
nauczał, że możemy rozwinąć 
swoje świadectwo, kiedy się 
nim dzielimy z innymi:
„Świadectwo odnajdujemy w 
dzieleniu się nim! […]
Zdobycie świadectwa poprzez 
czytanie i słuchanie innych 
to jedno; to jest niezbędny 
początek. Ale czymś zupełnie 
innym jest dane wam przez 
Ducha w waszym własnym 
sercu potwierdzenie, że to, o 
czym wy zaświadczyliście, jest 
prawdą” („The Candle of the 
Lord”, Ensign, styczeń 1983, 
str. 54–55).

Rozwijanie świadectwa
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świadectwo Proroka Józefa, staraj się znaleźć potwierdze-
nie tego, że Księga Mormona powstała mocą Boga.

Przeczytaj fragment: Józef Smith — Historia 1:29–35, 
42–43 i podkreśl szczegóły dotyczące wizyty Mo-
roniego u Józefa Smitha, o których opowiedziałbyś, 
gdybyś miał komuś wyjaśnić te wydarzenia. Czego 
dowiadujesz się o zawartości złotych płyt ze słów 
Moroniego wypowiedzianych w wersecie: Józef Smith 
— Historia 1:34?

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania: Na jakie fakty położyłbyś nacisk, gdybyś opowia-

dał historię z fragmentu: Józef Smith — Historia 1:29–35, 42–43 
innej osobie? Dlaczego jest to dla ciebie istotne?

 2. Przeczytaj fragment: Józef Smith — Historia 1:51–54 i 
w dzienniku do studiowania zapisz swoje przemyślenia w 

odpowiedzi na następujące pytania: Czego Józef Smith nauczył 
się podczas pierwszych spotkań z aniołem Moronim? Jak myślisz, 
dlaczego 4- letni okres nauki, poprzedzający otrzymanie i przetłu-
maczenie płyt, był tak ważny dla Józefa?
Po okresie nauki i przygotowania, w 1827 r. Józef Smith 
otrzymał płyty i został wyznaczony do ich przetłuma-
czenia darem i mocą Boga. Przeczytaj fragment: Józef 
Smith — Historia 1:59–60 i wskaż odpowiedzialność, 
jaką został obarczony Józef w związku z otrzymaniem 
złotych płyt.

„Wprowadzenie do Księgi Mormona”
Aby zrozumieć, jak zorganizowana jest Księga Mor-
mona, przeczytaj „Wprowadzenie do Księgi Mormona” 

znajdujące się po „Świadectwie Proroka Józefa Smi-
tha”. Porównaj to, co przeczytałeś, z ilustracją znajdu-
jącą się na końcu tej lekcji. Przedstawia ona zależności 
między poszczególnymi zborami ksiąg, które tworzą 
Księgę Mormona.

W dziejach Nefitów i Lamanitów było wiele osób, 
które sporządzały zapisy na płytach. Począwszy od 
Lehiego, a skończywszy — ponad 1000 lat później — 
na proroku–historyku Mormonie i jego synu Moronim. 
Mormon otrzymał od Pana nakaz streszczenia zapisów 
starożytnych proroków oraz 1000- letniej historii swego 
ludu. Jego streszczenie zostało zapisane na płytach 
Mormona, znanych także jako złote płyty. Po śmierci 
Mormona jego syn Moroni ukończył zapis i ukrył płyty, 
które pozostały w takim stanie aż do dnia, kiedy otrzy-
mał je Prorok Józef Smith.

Helaman 3:13–15 jest jednym z wielu fragmentów, w 
których Mormon opisuje proces streszczania kronik 
Nefitów. Podczas czytania tego fragmentu zauważ, że 
tekstu było znacznie więcej niż tego, co Mormonowi i 
Moroniemu udało się umieścić na złotych płytach.

Przeczytaj wersety: Słowa Mormona 1:9 i Mormon 
8:34–35. Podkreśl słowa lub wyrażenia, które opisują, 
w jaki sposób Pan pomagał Mormonowi i Moroniemu 
i kierował nimi w czasie pracy nad zapisem Księgi 
Mormona.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: Gdybyś był na miejscu Mormona lub Moroniego  

i otrzymałbyś zadanie zebrania proroczych zapisów w jedną 
księgę, w jaki sposób zdecydowałbyś, co powinno zawierać  
twoje streszczenie?

Z tych wersetów dowiadujemy się, że autorzy Księgi 
Mormona widzieli nasze czasy i pisali o tym, co 
nam jest najbardziej pomocne. Możesz zanotować 
to w swoich pismach świętych na marginesie obok 
fragmentu: Mormon 8:35.

Prezydent Ezra Taft Benson świadczył, że Księga Mor-
mona „została napisana dla naszych czasów” i wytłu-
maczył, że świadomość tego może pomóc nam w jej 
studiowaniu.

„Nefici nigdy jej nie mieli; nie mieli jej również La-
manici w starożytności. Była przeznaczona dla nas. 
Mormon pisał ją u schyłku nefickiej cywilizacji. Pod 
natchnieniem Boga, który widzi wszystko od początku, 
streścił on zapisy dokonywane na przestrzeni wieków, 
wybierając historie, przemówienia i wydarzenia, które 
będą najbardziej użyteczne dla nas. […]

Skoro widzieli nasze czasy i zdecydowali się zamieścić 
to, co będzie miało dla nas największą wartość, czyż nie 
tak właśnie powinniśmy studiować Księgę Mormona? 
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Niektóre ze źródeł płyt Mormona Płyty Mormona, które zostały przekazane Prorokowi Józefowi Smithowi

Płyty i ich związek z opublikowaną Księgą Mormona

1 Nefi
2 Nefi
Jakub
Enos
Jarom
Omni

Lehi
Mosjasz

Alma
Helaman

3 Nefi
4 Nefi

Mormon 1–7

Mniejsze płyty 
Nefiego

Większe płyty 
Nefiego

Płyty Etera

Mosiężne 
płyty

Załączone w wersji pełnej

Powód załączenia 
mniejszych płyt Nefiego 
podany przez Mormona

Streszczenie Mormona

Zakończenie księgi ojca 
napisane przez 

Moroniego

Streszczenie Moroniego

Osobiste zapisy 
Moroniego, w tym 

również strona tytułowa

Wiele cytatów z tych płyt 
znajduje się w Księdze 

Mormona

Płyty Mormona (Złote 
płyty)

Księga Lehiego
(część streszczona przez 

Mormona, 116 stron 
tłumaczenia zgubione 
przez Martina Harrisa)

1 Nefi–Omni

Słowa Mormona

Mormon 8–9

Eter

Moroni

Część zapieczętowana

Mosjasz–Mormon 7

* Daty przedstawiają przybliżony okres objęty każdym zestawem płyt.
† Nie wiadomo dokładnie, kiedy prorok Eter ukończył swój zapis, ale miało to 

miejsce mniej więcej między 589 a 131 p.n.e.
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Ciągle powinniśmy zadawać sobie pytanie: „Dlaczego 
Pan natchnął Mormona (Moroniego lub Almę), by 
zamieścił dane słowa w swoim zapisie? Czego mogę 
się z nich nauczyć, co pomoże mi żyć w tych czasach?” 
(„The Book of Mormon — Keystone of Our Religion”, 
Ensign, listopad 1986, str. 6).

Zadawanie tego typu pytań podczas studiowania 
ewangelii pomoże ci rozpoznać zasady i doktryny, o 
których Pan wiedział, że będą najbardziej użyteczne dla 
ciebie w twoim życiu.

Pomyśl o tym, na jakim etapie życia jesteś w tej chwili. 
Pomyśl o pytaniach i sytuacjach, z którymi się zmagasz, 
w których przydałoby ci się przewodnictwo od Pana. 
Zapisz jedną lub dwie z nich w swoim osobistym pa-
miętniku (nie w dzienniku do studiowania, który poka-
zujesz swojemu nauczycielowi). Podczas codziennego 
studiowania Księgi Mormona staraj się odnajdować za-
sady, które stanowią radę i wskazówkę w odniesieniu 
do opisanych przez ciebie sytuacji.

Na temat codziennego studiowania 
ewangelii Prezydent Gordon B. Hinckley 
powiedział: „Może ci się wydawać, że 
jesteś zbyt zajęty. Poświęcenie pismom 
świętym — szczególnie Księdze Mor-
mona — dziesięciu lub piętnastu minut 

dziennie może przynieść ci cudowne zrozumienie tych 
wspaniałych i wiecznych prawd, które zostały zacho-
wane mocą Wszechmogącego, jako błogosławieństwo 
dla Jego dzieci. Poprzez czytanie […] zbliżysz się do 
Tego, który jest autorem naszego zbawienia” („Rise to 
the Stature of the Divine within You”, Ensign, listopad 
1898, str. 97).

 4. Zastanów się nad wyznaczeniem celu, którego usta-
nowienie mogłoby ci pomóc w lepszym poznaniu Księgi 

Mormona w tym roku. Zapisz ten cel w swoim dzienniku do stu-
diowania. Możesz zaplanować sprawdzanie swojego postępu. 
Rób to systematycznie.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: „Zarys Księgi Mormona” i ukończyłem ją 
w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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WPROWADZENIE DO  

Pierwszej Księgi 
Nefiego
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Podczas studiowania 1 Księgi Nefiego odkryjesz, 
że „troskliwe miłosierdzie Pana roztacza się nad 
wszystkimi, których wybrał ze względu na ich wiarę, 
[i] czyni ich silnymi” (1 Nefi 1:20). Zobaczysz na 
przykład, w jaki sposób Bóg pomógł Nefiemu w 
zdobyciu mosiężnych płyt, aby jego rodzina mogła 
mieć dostęp do pism świętych; w jaki sposób Bóg 
wyratował Nefiego, kiedy jego życie było zagrożone 
oraz w jaki sposób Bóg uchronił Lehiego i jego 
rodzinę przed głodem podczas przebywania na 
pustyni oraz zagładą w wodach oceanu, prowadząc 
ich bezpiecznie ku ziemi obiecanej.
Lehi i jego lud doświadczyli miłosierdzia Bożego i 
Jego pomocy dzięki przestrzeganiu przykazań. Lehi 
i Nefi starali się o przewodnictwo Boga i uzyskali 
je poprzez pisma święte, sny, wizje i Liahonę. Nefi 
otrzymał i zapisał wizję na temat historii ziemi, która 
ukazała mu wszechmoc Boga. Dzięki wizjom Nefi 
zobaczył przyszły chrzest, posługę i ukrzyżowanie 
Jezusa Chrystusa.
Studiując doświadczenia Nefiego i Lehiego w tej 
księdze, będziesz mógł dowiedzieć się, w jaki sposób 
zabiegać o błogosławieństwa niebios w swoim życiu i 
jak je otrzymać.

Kto napisał tę księgę?
Księgę tę napisał Nefi, syn Lehiego, w odpowiedzi 
na przykazanie Pana, aby spisał kronikę swego ludu. 
Nefi prawdopodobnie urodził się w Jerozolimie lub 
w jej pobliżu. Mieszkał tam w czasie służby proroka 
Jeremiasza i rządów króla Sedecjasza.
Nefi pragnął uzyskać własne świadectwo na temat 
słów swojego ojca dotyczących zniszczenia Jerozolimy 
i konieczności, by jego rodzina opuściła to miejsce. 
W miarę jak dążył do uzyskania rad od Pana i 
postępował zgodnie z nimi, stał się narzędziem w 
rękach Boga. Dwukrotnie posłusznie powrócił do 
Jerozolimy razem ze swymi braćmi — najpierw aby 
zdobyć mosiężne płyty, a potem by przekonać rodzinę 
Ismaela, aby dołączyła do rodziny Lehiego na pustyni. 
Z pomocą Pana Nefi zbudował statek, który zabrał 

jego rodzinę i innych ludzi przez ocean do ziemi 
obiecanej. Kiedy Lehi umarł, Nefi został przywódcą 
tego ludu.

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Nefi spisał historię, która została nazwana 1 Księgą 
Nefiego, około 570 r. p.n.e. — 30 lat po tym, jak wraz 
ze swoją rodziną opuścił Jerozolimę (zob. 2 Nefi 5:28–
31). Napisał ją, kiedy przebywał w kraju Nefi.
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CZĘŚĆ 2: DZIEŃ 1

1 Nefi 1
Wprowadzenie
Księga Mormona rozpoczyna się od opowieści Nefiego 
na temat jego ojca, Lehiego, wiernie wypełniającego 
rolę proroka oraz przywódcy kapłańskiego dla swej 
rodziny. Zrozumienie posługi Lehiego może pomóc 
ci w pełniejszym zrozumieniu roli proroka w naszych 
czasach. Lehi był jednym z „wielu proroków głoszą-
cych ludziom, że [muszą odpokutować]” (1 Nefi 1:4). 
W związku z tym, że Lehi był posłuszny Bogu i proro-
kował o zniszczeniu Jerozolimy, ludzie kpili z niego i 
próbowali go zabić. Niemniej Lehi znajdował radość 
w miłosierdziu Pańskim i w mocy wybawienia. Kiedy 
będziesz studiować rozdział: 1 Nefi 1, zastanów się nad 
przejawami Bożego miłosierdzia i osobistego zaanga-
żowania w twoim życiu.

1 Nefi 1:1–3
Nefi zaczyna spisywać kronikę
Przeczytaj werset: 1 Nefi 1:1 i poszukaj kluczowych 
słów i zwrotów, które opisują życie Nefiego.

1. Na podstawie tego, co przeczytałeś w wersecie 1., 
opisz w swoim dzienniku do studiowania pism świętych co 

najmniej jedno przeżycie, 
które — twoim zdaniem — 
przypomina jakiś fakt z życia 
Nefiego.

 2. W dzienniku 
do studiowania od-

powiedz na następujące py-
tanie: Jak myślisz, jak Nefi 
mógł przejść przez „wiele 
ciężkich doświadczeń”, a 
mimo to odczuwać, że „Pan 
błogosławił [go] wielce przez 
całe [jego] życie”?

1 Nefi 1:4–20
Lehi ma wizję i ostrzega 
lud przed zniszczeniem 
Jerozolimy
Pomyśl o sytuacji, kiedy 
rodzice lub przywódcy 
kościelni ostrzegali cię 
przed czymś niebezpiecz-
nym. Czym się wtedy 
kierowali?

Jedną z możliwości, jakie masz 
w tym roku jako uczeń semina-
rium, jest przeczytanie Księgi 
Mormona. Czytanie pism świę-
tych wzmacnia twoje relacje z 
Panem. Prezydent Spencer W. 
Kimball nauczał: „Odkryłem, że 
kiedy moje relacje z boskością 
są przypadkowe i kiedy wydaje 
się, że żadne boskie ucho mnie 
nie słucha, i nie przemawia do 
mnie żaden boski głos, ozna-
cza to, że jestem bardzo, bar-
dzo daleko. Kiedy zanurzam się 
w pisma święte, ta odległość 
maleje, a duchowość powraca” 
(Teachings of Presidents of The 
Church: Spencer W. Kimball 
[2006], str. 67).

Błogosławieństwa 
studiowania 
pism świętych

Nasz Ojciec Niebieski kocha nas i pragnie, byśmy 
uchronili się przed grzechem, który może wyrządzić 
nam krzywdę. Jednym ze sposobów, na jakie Bóg 
ostrzega Swoje dzieci, są słowa proroków. Prorocy 
ostrzegają przed grzechem i nauczają o zbawieniu 
dzięki Jezusowi Chrystusowi. Podczas studiowania 
rozdziału: 1 Nefi 1 poszukaj dowodów na poparcie tej 
zasady. Nefi rozpoczął swą kronikę od opowiedzenia 
nam o tym, że wielu proroków głosiło i ostrzegało 
ludzi przed tym, co się stanie, jeśli nie odpokutują (zob. 
1 Nefi 1:4). Przeczytaj fragment: 1 Nefi 1:5–7 i zaznacz 
w pismach świętych, jak i o co modlił się Lehi. Modli-
twa Lehiego do Pana pokazuje, że wierzył w to, o czym 
mówili prorocy.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 1:8–10 i zakreśl poniżej to, 
co Lehi ujrzał w wizji.

Bóg

Jezus Chrystus

Aniołowie

Dwunastu

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 1:11–12 i zwróć uwagę na 
to, co przydarzyło się Lehiemu, kiedy czytał przekazaną 
mu księgę. Dzięki tej wizji Pan w dalszym ciągu 
przygotowywał Lehiego do posługi pośród ludu 

Jerozolimy. Przeczytaj 
fragment: 1 Nefi 1:13 i 
zwróć uwagę na to, czego 
Lehi nauczał na temat 
Jerozolimy. Podczas 
czytania postaw się na 
miejscu Lehiego i 
wyobraź sobie, jak byś się 
czuł, gdyby Pan powie-
dział ci, co się stanie z 
twoim domem i miastem.

Z całą pewnością trudno 
było Lehiemu słuchać zapowiedzi zniszczenia jego 
ludu i miasta. Przeczytaj fragment: 1 Nefi 1:14–15 i 
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zobacz, dlaczego mimo wszystko odczuwał radość, 
choć wiedział, że Jerozolima będzie zniszczona.

 3. W dzienniku do studiowania zapisz swoje przemyśle-
nia związane z następującym pytaniem: W jaki sposób do-

świadczenie Lehiego zapisane we fragmencie: 1 Nefi 1:5–15 
mogło wpłynąć na jego pragnienie nauczania ludzi i nawoływa-
nia ich do pokuty?

Po tym, jak Lehi został ostrzeżony w związku ze znisz-
czeniem Jerozolimy, podzielił się z ludem tego miasta 
tym, czego się dowiedział. Ostrzegł ich, że jeśli nie 
odpokutują, oni też zostaną zniszczeni. Przeczytaj frag-
ment: 1 Nefi 1:18–20 i dowiedz się, jak zareagował lud 
Jerozolimy. Wyobraź sobie, że jesteś redaktorem gazety 
i masz napisać nagłówek dla wiadomości zawartej we 
fragmencie: 1 Nefi 1:18–20. Jak by brzmiał wymyślony 
przez ciebie nagłówek?   
 

Zastanów się nad następującą wypowiedzią:

„Podobnie jak prorocy dawnych czasów, dzisiejsi 
prorocy świadczą o Jezusie Chrystusie i nauczają Jego 
ewangelii. Czynią wiadomymi wolę Boga i Jego praw-
dziwy charakter. Mówią w sposób odważny i jasny, 
potępiając grzech i ostrzegając przed jego konsekwen-
cjami. Czasami mogą być natchnieni, by dla naszej ko-
rzyści prorokować o przyszłych wydarzeniach” (Oddani 
wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 126).

 4. Zapisz własnymi słowami w dzienniku do studiowania 
jedno zdanie, które opisze odpowiedzialność spoczywającą 

na proroku bez względu na przeciwności, z jakimi może się spotkać.

Kiedy Nefi pisał o doświadczeniach swojego ojca w 
Jerozolimie, dodał przesłanie skierowane do czytelnika 
zawarte we fragmencie: 1 Nefi 1:20, a rozpoczynające 
się od słów: „Ale ja, Nefi, wykażę wam…”. Ten werset 
zapowiada temat, który Nefi będzie podkreślał, prowa-
dząc kronikę. Podkreśl ten temat we fragmencie: 1 Nefi 
1:20, a następnie przeczytaj fragment: Moroni 10:3, 
szukając podobnego zagadnienia. (Moroni był ostat-
nim prorokiem z Księgi Mormona. Od czasów Nefiego 
do czasów Moroniego upłynęło ok. 1000 lat).

Zwróć uwagę, że Nefi oznajmił w pierwszym rozdziale 
Księgi Mormona, że ukaże nam „troskliwe miłosierdzie 
Pana” w swoich zapisach (1 Nefi 1:20). W ostatnim 
rozdziale Księgi Mormona Moroni mówi nam, abyśmy 
pamiętali, „jak miłosierny był Pan” (Moroni 10:3).

Nefi chciał, abyśmy już od samego 
początku jego kroniki zrozumieli, że 
troskliwe miłosierdzie Pana obejmuje 
tych, którzy wykazują się wiarą w 
Niego. Starszy David A. Bednar z 

Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, czym jest 
troskliwe miłosierdzie Pana w naszym życiu. Zakreśl 
słowa i wyrażenia użyte przez Starszego Bednara do 
opisania „troskliwego miłosierdzia Pana”, kiedy 
będziesz czytać jego wyjaśnienie:

„Troskliwe miłosierdzie Pana to bardzo osobiste i 
zindywidualizowane błogosławieństwa, siła, ochrona, 
zapewnienia, kierownictwo, pełna miłości życzliwość, 
pocieszenie, wsparcie i dary duchowe, jakie otrzymu-
jemy od Pana Jezusa Chrystusa, dzięki Niemu i poprzez 
Niego. […]

[…] Pan nie okazuje Swego troskliwego miłosierdzia na 
chybił trafił ani przypadkiem. Wierność i posłuszeństwo 
umożliwiają nam otrzymanie tego ważnego daru, a w 
wielu przypadkach wyznaczone przez Pana okoliczno-
ści pomagają nam je rozpoznać” („Troskliwe miłosier-
dzie Pana”, Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 99–100).

 5. W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedź na na-
stępujące pytanie: Jakie widziałeś przykłady troskliwego 

miłosierdzia Pana we własnym życiu lub życiu osoby, którą znasz?

Zacznij lub kontynuuj poszukiwanie i zapisywanie w 
osobistym dzienniku, jak Pan okazał ci troskliwe miło-
sierdzie. Wówczas łatwiej będzie ci dostrzec błogosła-
wieństwa, jakie dał ci Bóg.

 6. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 1 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:



16

CZĘŚĆ 2: DZIEŃ 2

1 Nefi 2
Wprowadzenie
Ludzie reagują na objawienia od Boga na różne spo-
soby. Pan nakazał Lehiemu we śnie, aby wyprowadził 
swoją rodzinę na pustynię. Laman i Lemuel szemrali 
przeciwko przykazaniom Bożym; w tym samym czasie 
Nefi szukał potwierdzającego świadectwa. Porównanie 
tych różniących się od siebie reakcji pomoże ci zdecy-
dować, jak korzystać z wolnej woli, kiedy odpowiadasz 
na wskazówki Pana.

1 Nefi 2:1–7
Bóg nakazuje Lehiemu udać się na pustynię
Wyobraź sobie, że jesteś Lehim, a Pan poprosił cię, abyś 
wraz ze swoją rodziną opuścił dom i wszystko, co do was 
należy. Musielibyście wędrować przez wiele dni i mo-
glibyście zabrać ze sobą tylko tyle, by utrzymać się przy 
życiu. Zastanów się, jak byś zareagował na taką prośbę.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 2:1–6 i dowiedz się, jakie 
okoliczności doprowadziły Lehiego i jego rodzinę do 
wyruszenia na pustynię.

Dlaczego ludzie „[chcieli] […] zabić” Lehiego? (zob. 
1 Nefi 2:1). 

Co Pan nakazał Lehiemu? (zob. 1 Nefi 2:2). 

Lehi jest ucieleśnieniem zasady ewangelii, że kiedy 
jesteśmy wierni i posłuszni, Pan pomaga nam w 
czasach prób.

1. W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedź na na-
stępujące pytanie dotyczące fragmentu: 1 Nefi 2:4: Czego 

dowiadujemy się z decyzji Lehiego na temat tego, co zabrać ze 
sobą, a co zostawić?

Aby lepiej zrozumieć szlak podróży Lehiego, przejrzyj 
mapę znajdującą się pod koniec lekcji.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 2:7 i napisz, co zrobił Lehi 
po udaniu się z rodziną na pustynię. Jakiego słowa byś 
użył, aby opisać ważną cechę charakteru, którą wykazał 
się Lehi?  

1 Nefi 2:8–14
Laman i Lemuel szemrają przeciwko swemu ojcu
Wszyscy czterej synowie Lehiego wyruszyli w tę samą 
podróż, ale zrobili to z różnym nastawieniem do przy-
kazań Bożych.

Przestudiuj fragment: 1 Nefi 2:8–10 i zakreśl słowa: 
rzeka i dolina.

2. W dzienniku do studiowania zapisz swoje przemyśle-
nia związane z następującym pytaniem: Jak myślisz, 

czego Lehi próbował nauczyć Lamana i Lemuela, porównując ich 
do rzeki i doliny?

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 2:11–14 i znajdź powody, 
dla których Laman i Lemuel szemrali przeciwko swemu 
ojcu. (Uwaga: Słowo hardość oznacza tu upór i dumę).

Jednym z powodów, dla których Szatan zachęca ludzi 
do szemrania, jest powstrzymanie ich przed naślado-
waniem żyjących proroków, natchnionych przywódców 
i rodziców. Starszy H. Ross Workman, Siedemdziesiąty, 
przemawiał na temat szemrania. Powiedział, że „na 
szemranie składają się trzy kolejne kroki, które sta-
wiamy na drodze do nieposłuszeństwa”.

Po pierwsze, kiedy ludzie szemrają, 
opierają się na własnym osądzie i zaczy-
nają kwestionować nauki żyjących 
proroków. „Najpierw kwestionują ‘w 
myślach’, a potem zaszczepiają te pytania 
‘w umysłach innych’”.

Po drugie, ci, którzy szemrają, zaczynają „racjonalizować 
i usprawiedliwiać to, że nie wykonują polecenia. […] W 
ten sposób usprawiedliwiają swe nieposłuszeństwo.

Nieuchronnie nadchodzi trzeci krok: opieszałość w 
przestrzeganiu przykazania Pana [zob. NiP 58:29]. […]
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NMorze Śród-
ziemne

Ismael umarł 
w miejscu 
„nazwanym 
Nahom” (1 Nefi 
16:34)

„Od tego czasu 
wędrowaliśmy 
prawie prosto na 
wschód” (1 Nefi 
17:1)

„Blisko Morza Czerwonego” 
(1 Nefi 16:14)

„Niemal dokładnie w kierunku 
południowo- południowowschodnim”  
(1 Nefi 16:13)

„Pobliże wybrzeża Morza 
Czerwonego” (1 Nefi 2:5)

Obfitość (?)

Morze 
Czerwone

Pustynia Arabska

Jerozolima

Ocean Indyjski

Zatoka Perska

Morze Martwe

Morze Galilejskie
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Zachęcam was, abyście skupili się na tym przykazaniu 
pochodzącym od żyjących proroków, które sprawia 
wam najwięcej trudności. Czy kwestionujecie fakt, że 
to przykazanie odnosi się do was? Czy znajdujecie do-
godne wymówki, dlaczego nie możecie teraz przestrze-
gać tego przykazania? Czy odczuwacie frustrację lub 
irytację, kiedy ktoś przypomina wam o tym przykaza-
niu? Czy ociągacie się w jego przestrzeganiu? Wystrze-
gajcie się podstępów przeciwnika. Wystrzegajcie się 
szemrania” („Wystrzegajcie się szemrania”, Liahona, 
styczeń 2002, str. 98–100).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Co możesz zrobić w sytuacji, kiedy zaczynasz 

szemrać (narzekać) przeciwko przykazaniom lub normom Kościoła?

1 Nefi 2:16–19
Nefi pragnie otrzymać od Pana zrozumienie
Przeczytaj fragment: 1 Nefi 2:16, 19 i zaznacz, czego 
pragnął Nefi i co zrobił, co pozwoliło mu zaakceptować 
przykazania Pana dane poprzez jego ojca. Chociaż Nefi 
nie szemrał, zastanów się, jak to, co zapisał we frag-
mencie: 1 Nefi 2:16 na temat tego, że Pan zmiękczył 
jego serce, może wskazywać, iż jemu także trudno było 
opuścić Jerozolimę.

 4. W dzienniku do studiowania pism świętych opowiedz 
o sytuacji, kiedy — podobnie jak Nefi — zostałeś we-

zwany przez Ojca Niebieskiego i twoje serce zostało zmiękczone 
poprzez Ducha albo kiedy otrzymałeś świadectwo o czymś, co po-
wiedział Pan.

Doświadczenie Nefiego uczy nas następującej zasady 
ewangelii: Kiedy wzywamy Boga, On może zmięk-
czyć nasze serca tak, że uwierzymy w Jego słowa.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 2:17–18 i dowiedz się, jakie 
były pragnienia i działania Nefiego po tym, jak Pan 
zmiękczył jego serce. Zastanów się, czego możemy się 
nauczyć z różnych reakcji Nefiego, Sama, Lamana i Le-
muela. Następująca prawda jest bardzo ważna: Kiedy 
dzielimy się z innymi ludźmi tym, czego dowie-
dzieliśmy się poprzez Ducha Świętego, mogą oni 
uwierzyć naszym słowom.

 5. Zapisz w dzienniku do studiowania o tym, kiedy czy-
jeś słowa sprawiły, że uwierzyłeś w słowo Boże, podobnie 

jak Sam uwierzył Nefiemu.

Pomyśl o kimś, z kim mógłbyś podzielić się prawdą, 
którą pomógł ci poznać Duch. Może to być przyja-
ciel, członek twojej rodziny, przywódca kościelny lub 
nauczyciel. Skorzystaj z nadarzającej się okazji, aby w 
tym tygodniu porozmawiać z tą osobą i podzielić się z 
nią świadectwem.

1 Nefi 2:20–24
Pan zapewnia Nefiego, że będzie mu się wiodło dzięki 
posłuszeństwu
Znajdź i zaznacz obietnicę zawartą we fragmencie: 
1 Nefi 2:20–21. Obietnica ta pojawia się w Księdze 
Mormona 34 razy. Podczas studiowania tej Księgi 
zobaczysz, w jaki sposób słowa Pana skierowane do 
Nefiego wypełniły się w całej rozciągłości. Dzisiejszą 
lekcję zakończ, czytając fragment: 1 Nefi 2:22–24.

Bóg błogosławi tych, którzy są posłuszni i wierni. 
Zastanów się, jaki jest twój poziom posłuszeństwa, jeśli 
chodzi o przestrzeganie przykazań Bożych. Jaki jest jeden 
sposób, w jaki możesz być bardziej posłuszny? Postępuj 
zgodnie z odczuciami, jakie otrzymujesz od Ducha.

 6. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 2: DZIEŃ 3

1 Nefi 3–4
Wprowadzenie
Pan nakazał Lehiemu wysłać synów z powrotem do Je-
rozolimy, aby uzyskali mosiężne płyty od Labana. Choć 
Laman i Lemuel nie widzieli sposobu, jak mogliby wy-
pełnić ten nakaz, Nefi wierzył, że Pan pokaże, jak mają 
osiągnąć to, czego od nich wymaga. Pomimo powta-
rzających się trudności Nefi nie ustawał w wysiłkach, 
aby wiernie dokonać tego, o co poprosił go Pan. Dzięki 
temu był prowadzony przez Ducha Świętego i udało 
mu się zdobyć płyty. Doświadczenie Nefiego pokazuje, 
że ciągłe posłuszeństwo sprawia, że w trudnej sytuacji 
możemy liczyć na pomoc Pana.

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Synowie Lehiego powracają do Jerozolimy
Czy kiedykolwiek znalazłeś się w trudnej sytuacji i 
zastanawiałeś się, jak się sprawa zakończy? Dzisiejsza 
lekcja może pomóc ci wzmocnić wiarę i postanowienie, 
by być posłusznym w obliczu trudnych sytuacji. Zacznij 
czytać fragment: 1 Nefi 3:1–6 i zaznacz w pismach 
świętych nakaz, jaki wydał Pan Lehiemu dla jego 
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synów. Zwróć też uwagę na różnicę w reakcji na ów 
nakaz Lamana i Lemuela oraz reakcji Nefiego.

Aby zrozumieć trudność związaną z wykonaniem tego 
nakazu, dobrze wiedzieć, że odległość od Jerozolimy 
do Morza Czerwonego (Zatoki Akaba) wynosi ok. 290 
km, a droga wiedzie przez gorącą jałową okolicę na-
wiedzaną przez wielu złodziei. Lehi oraz jego rodzina 
podróżowali przez trzy dni, nim dotarli do tego miejsca 
(zob. 1 Nefi 2:5–6), a teraz Pan powiedział jego synom, 
aby wrócili do Jerozolimy. Przeczytaj fragment: 1 Nefi 
3:7–8 i znajdź powód, dla którego Nefi podporządko-
wał się nakazowi Pana.

Nefi świadczył o zasadzie mówiącej, że jeżeli staramy 
się wypełniać nakazy Pana, to On umożliwi nam 
ich wykonanie. Podczas dalszego studiowania roz-
działu: 1 Nefi 3 zastanów się, w jaki sposób przykład 
odwagi i determinacji, jakimi wykazał się Nefi, może 
być dla ciebie inspiracją do większego posłuszeństwa 
i okazania Panu większej wiary. Zwróć szczególną 
uwagę na to, jak Nefi reagował na trudności. Chociaż 
Nefi napotykał przeciwności, kiedy wraz z braćmi pró-
bował zdobyć mosiężne płyty, postanowił nie szemrać 
(zob. 1 Nefi 3:6).

Mosiężne płyty zawierały „kroniki Żydów” (1 Nefi 3:3), 
które były ich pismami świętymi. Zawierały niektóre 
z zapisów i informacji, które obecnie znajdują się w 
Starym Testamencie, oraz inne prorocze przepowied-
nie. Przeczytaj fragment: 1 Nefi 3:19–20 i podkreśl, co 
zawierały mosiężne płyty, co sprawiało, że były bardzo 
ważne dla rodziny Lehiego i ich potomków.

Fragment do opanowania — 1 Nefi 3:7
Przeczytaj fragment: 1 Nefi 3:7 trzy razy (możesz 
zróżnicować sposób czytania: na głos lub po cichu). 
Zamknij pisma święte i spróbuj napisać odpowiedź na 
następujące pytania bez zaglądania do wersetu:

• Do kogo mówił Nefi?   
 

• Do czego się zobowiązał?   
 

• Co Nefi wiedział na temat tego, co uczyni Pan?   
 

Otwórz pisma święte i przeczytaj fragment: 1 Nefi 3:7 i 
swoje odpowiedzi.

Prorok Józef Smith powiedział: „To czynię moją zasadą: 
Kiedy Pan coś nakazuje, zrób to” (w: History of the Church, 
2:170). Zastanów się nad zapisaniem tej wypowiedzi w 
pismach świętych obok wersetu: 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 3:10–31
Laban kradnie własność Lehiego i próbuje zabić Nefiego i 
jego braci
Bóg błogosławi nas na różne sposoby, kiedy staramy 
się przestrzegać Jego przykazań. Doświadczenie 
Nefiego związane ze zdobyciem mosiężnych płyt 
wzmacnia jego świadectwo o tym, że Bóg naprawdę 
zapewnia Swoim dzieciom sposób na wypełnienie Jego 
przykazań (zob. 1 Nefi 3:7). Skorzystaj z następującej 
tabelki, aby poznać szczegóły dwóch pierwszych prób, 
jakie podjęli synowie Lehiego celem zdobycia mosięż-
nych płyt. Zapisz odpowiedzi do każdego pytania w 
kolumnie dla obu prób; zadanie to możesz zrobić w 
dzienniku do studiowania.

Uwaga: W czasach Nefiego rzucanie losów (zob. 1 Nefi 
3:11) było tradycyjnym sposobem na podejmowanie 
decyzji. Rzucając losy, Nefi i jego bracia chcieli uzyskać 
przewodnictwo Pana podczas wykonywania nakazu 
zdobycia mosiężnych płyt (zob. Przypowieści Salo-
mona 16:33; Bible Dictionary [Słownik biblijny], „Lots, 
Casting of”).
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Pytania Pierwsza próba 
(1 Nefi 3:10–18)

Druga próba 
(1 Nefi 3:21–31)

 1. Kto poszedł?

 2. Dlaczego to 
zrobili?

 3. Jak bracia 
zareagowali na 
niepowodze-
nie?

 1. Kiedy ich pierwsza próba zdobycia płyt zakończyła się 
niepowodzeniem, Nefi i jego bracia „[zmartwili] się” 

(1 Nefi 3:14). Przejrzyj fragment: 1 Nefi 3:15–16 i w dzienniku do 
studiowania pism świętych opisz, jak Nefi — inaczej niż zrobili to 
jego bracia — zareagował na pierwsze niepowodzenie.

 2. Kiedy zastanowisz się nad drugą próbą (zob. 1 Nefi 
3:21–31), w dzienniku do studiowania odpowiedz na na-

stępujące pytanie: Dlaczego złość, szemranie i niewiara uniemoż-
liwiają nam usłyszenie Boga?

1 Nefi 4:1–26
Nefi zdobywa mosiężne płyty
Znajdź pytania, jakie Laman i Lemuel zadali we frag-
mencie: 1 Nefi 3:31. Jak byś odpowiedział na te pytania, 
gdybyś był Nefim? Przeczytaj fragment: 1 Nefi 4:1–3, 
szukając odpowiedzi Nefiego na pytania braci. Jak my-
ślisz, dlaczego Nefi wybrał przykład Mojżesza i Morza 
Czerwonego, kiedy odpowiadał na ich pytania? Zapisz 
frazę z odpowiedzi, jaką Nefi udzielił swoim braciom, 
która podnosi cię na duchu:   
 

Mojżesz również otrzymał z pozoru niewykonalne 
zadanie, kiedy dowiedział się, że ma wyprowadzić z 
Egiptu dzieci Izraela. Pomimo podejmowanych prób 

nie był w stanie przekonać faraona do wypuszczenia 
Izraelitów. Jednakże Mojżesz nie ustawał w czynieniu 
tego, co Pan nakazał mu robić, i w końcu Pan umożliwił 
mu uwolnienie Izraelitów.

Nefi wziął przykład z Mojżesza, przystosowując go do 
okoliczności, w jakich sam się znalazł, i był pewien, 
że Bóg także w jakiś sposób umożliwi mu zdobycie 
mosiężnych płyt. Podczas studiowania dalszej części 
opowieści dowiedz się, jakie były skutki wytrwałości i 
determinacji Nefiego, gdy postanowił być posłuszny, 
pomimo początkowych komplikacji.

Czy kiedykolwiek musiałeś zrobić coś lub miałeś wra-
żenie, że coś powinieneś zrobić, mimo że nie wiedzia-
łeś od razu, dlaczego, kiedy i jak to zrobić? Prezydent 
Harold B. Lee zauważył, że w takiej sytuacji często 
„chcemy widzieć koniec już na początku”, zanim 
postąpimy zgodnie ze wskazówką Pana, i poradził: 
„Musicie nauczyć się dochodzić do linii światła, a 
być może i zrobić kilka kroków w ciemność, a wtedy 
pojawi się światło i będzie oświetlać waszą drogę” (cyt. 
w: Boyd K. Packer, „The Edge of the Light”, BYU Today, 
marzec 1991, str. 23).

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 4:4–7 i dowiedz się, jak Nefi 
— mając wiarę — zrobił krok w ciemność (w nieznane).

Co istotnego jest w wyrażeniu: „Jednakże szedłem” 
(1 Nefi 4:7)?   
 

 3. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, w której 
młody mężczyzna lub młoda kobieta są proszeni o zrobie-

nie czegoś lub są natchnieni przez Ducha Świętego do zrobienia 
czegoś, a nie wiedzą z wyprzedzeniem, jaki będzie tego skutek. 
Być może sam znalazłeś się w sytuacji, kiedy szedłeś naprzód z 
wiarą, nie wiedząc wcześniej, jak lub kiedy Bóg udzieli ci pomocy. 
Jeśli tak było, opisz to doświadczenie w swoim dzienniku. Możesz 
opowiedzieć o tym swojej klasie.

Nefi dowiedział się, dlaczego, kiedy i jak Pan mu po-
może w wypełnieniu zadania zdobycia płyt, ale dopiero 
po tym, jak poddał się przewodnictwu Ducha Świętego, 
i po tym, jak zdecydował się iść naprzód z wiarą. Prze-
czytaj fragment: 1 Nefi 4:8–26 i zwróć uwagę na to, jak 
Pan pomógł mu w zdobyciu płyt.

 4. W dzienniku do studiowania zrób listę powodów zabi-
cia Labana, jakie Duch podał Nefiemu (zob. 1 Nefi 4:8–13).
 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Czego dowiedziałeś się z ostatecznych wysił-

ków Nefiego związanych ze zdobyciem mosiężnych płyt, co może 
pomóc ci wyjść zwycięsko z prób, jakim stawiasz lub będziesz 
stawiać czoło?
Kiedy w twoim życiu pojawiają się chwile, gdy nie 
wiesz, jak, dlaczego i kiedy coś będzie miało miejsce, 
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pamiętaj o zasadzie, której przykładem jest doświad-
czenie Nefiego: Gdy mamy wiarę w Boga i staramy 
się czynić to, o co On prosi, to nawet jeśli nie potra-
fimy dostrzec końcowego rezultatu, On poprowa-
dzi nas dzięki wpływowi Ducha Świętego.

Komentarz i tło historyczne
Nakaz zabicia Labana
Prorok Józef Smith nauczał, że Pan ustanawia normy 
tego, co jest dobre, a co złe: „Bóg powiedział: ‘Nie 
zabijaj’ [II Ks. Mojżeszowa 20:13]; a innym razem: 
‘Obłożysz [ich] klątwą’ [V Ks. Mojżeszowa 20:17]. Jest 
to zasada, na której opierają się rządy niebieskie — 
dzięki objawieniu przystosowanemu do warunków, w 
jakich przebywają dzieci królestwa. Czegokolwiek Bóg 
wymaga, jest to właściwe — niezależnie od tego, co to 
jest, mimo że nie pojmujemy przyczyny nawet na długo 
po tym, jak dane wydarzenia miały miejsce. Jeśli przede 
wszystkim szukamy królestwa Boga, wszystko, co do-
bre, zostanie dodane” (w: History of the Church, 5:135).

Kiedy rozważymy następujące kwestie, być może 
łatwiej nam będzie zrozumieć, dlaczego Pan wyma-
gał od Nefiego zabicia Labana: Pan dał Labanowi co 
najmniej dwie szanse na dobrowolne oddanie mo-
siężnych płyt, ale Laban „nie chciał zastosować się do 
przykazania Pana” (1 Nefi 4:11). Laban był kłamcą i 
złodziejem, próbował zamordować Lamana i dopro-
wadzić do śmierci wszystkich czterech synów Lehiego, 
co — zgodnie z prawem Mojżeszowym — karane było 
śmiercią (zob. II Ks. Mojżeszowa 21:14). Pan wiedział, 
jak ważne było to, aby Lehi i jego potomkowie posia-
dali zapisy pism świętych, nawet gdyby wymagało to 
tego, by „jeden człowiek [miał] zginąć” (1 Nefi 4:13).

Mosiężne płyty nie tylko pobłogosławiły ludy i na-
rody opisane w Księdze Mormona, ale też dzięki nim 
zachowały się do naszych czasów nauki starożytnych 
proroków, gdyż niektóre z zapisów skopiowano na 
złote płyty, z których przetłumaczono Księgę Mor-
mona (takie jak cytaty z Ks. Izajasza i alegoria Zenosa). 
Dzięki Księdze Mormona nauki z mosiężnych płyt po-
błogosławiły i nadal błogosławią życie milionów ludzi 
i narodów świata. Taka właśnie była stawka, kiedy Nefi 
stanął nad Labanem i zastosował się do głosu Ducha.

Prezydent Ezra Taft Benson zaproponował „trzy 
kryteria”, z których możemy skorzystać, aby nie dać się 
zwieść w czasie trudnej sytuacji:

„1. Co na ten temat mówią podstawowe 
pisma święte? ‘A co dotyczy zakonu i 
objawienia: Jeżeli tak nie powiedzą, to nie 
zabłyśnie dla nich jutrzenka’ — powie-
dział Izajasz. (Ks. Izajasza 8:20). […]

Musimy pilnie studiować pisma święte. Szczególne 
znaczenia mają dla nas Księga Mormona oraz Nauki i 
Przymierza. […]

2. Oto druga wskazówka: co na ten temat mają do 
powiedzenia Prezydenci Kościoła w dniach ostatnich 
— szczególnie żyjący Prezydent? […]

Jest dziś tylko jeden człowiek na ziemi, który mówi w 
imieniu Kościoła. (Zob. NiP 132:7; 21:4). Tym człowie-
kiem jest Prezydent [Kościoła]. Ponieważ przekazuje 
on słowa Pana skierowane do nas, żyjących dzisiaj, jego 
słowa są nawet ważniejsze niż te, które wypowiedzieli 
nieżyjący już prorocy. Kiedy mówi on pod wpływem 
Ducha Świętego, jego słowa są pismem świętym. (Zob. 
NiP 68:4). […]

Prezydent może mówić tylko na temat, który w jego 
odczuciu jest potrzebny Świętym. […]

3. Trzecim i ostatecznym kryterium jest Duch Święty — 
to kryterium Ducha. Dzięki Duchowi możemy ’prze-
konać się o prawdzie wszystkiego’. (Moroni 10:5). 
To kryterium może być w pełni efektywne jedynie w 
sytuacji, gdy kanały komunikacji z Bogiem są czyste, 
przepojone cnotą i niezaśmiecone grzechem” (w: 
Conference Report, październik 1963, str. 16–17).

 6. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 3–4 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 2: DZIEŃ 4

1 Nefi 5–6; 9
Wprowadzenie
Żona proroka Lehiego, Saria, obawiała się, że jej 
synowie nie powrócą z Jerozolimy. Lehi pocieszał ją, 
mówiąc o pokładanej wierze w Pana. Kiedy synowie 
bezpiecznie powrócili z mosiężnymi płytami, Saria 
zyskała silniejsze świadectwo o tym, że ręka Boga 
kierowała jej rodziną i chroniła ją. Kiedy Lehi studio-
wał mosiężne płyty, „pełen Ducha prorokował o jego 
potomstwie” (1 Nefi 5:17). Podczas studiowania tej 
lekcji zastanów się nad własnym studiowaniem pism 
świętych oraz nad tym, co możesz zrobić, aby otrzymać 
moc, jaka płynie ze studiowania słowa Bożego.



22

1 Nefi 5:1–9
Synowie Lehiego bezpiecznie powracają do swej rodziny 
czekającej na pustyni
Wyprawa do Jerozolimy i powrót zajęły Nefiemu i jego 
braciom prawdopodobnie kilka tygodni. Przypomnij 
sobie, jak twój brat, siostra, rodzic lub ktoś, kogo znasz, 
wyjechał na dłuższy czas — np. na misję, do szkoły 
lub wojska. Czego się obawiałeś lub czym się martwi-
łeś (albo czego, twoim zdaniem, obawiali się rodzice), 
kiedy rozstałeś się na dłuższy czas z bliskimi osobami? 
Przeczytaj fragment: 1 Nefi 5:1–3 i dowiedz się, o jakich 
obawach powiedziała Saria Lehiemu, kiedy ich syno-
wie mieli powrócić do Jerozolimy.

Przestudiuj fragment: 1 Nefi 5:4–6 i poszukaj odpowie-
dzi, jakiej udzielił Lehi na obawy Sarii.

 1. W dzienniku do stu-
diowania pism świę-

tych przedstaw własnymi 
słowami odpowiedź, jakiej Lehi 
udzielił swojej żonie.

Zastanów się nad 
następującymi pytaniami:

• Co robi na tobie wra-
żenie w reakcji Lehiego 
na niepokój Sarii?
• W jaki sposób słowa 
Lehiego pokazują wiarę 
i odwagę, jakie czerpał z 
danych mu przez Boga 
objawień?

Jaki wpływ miało świadectwo Lehiego na Sarię według 
wersetu: 1 Nefi 5:6?   
 

Oto dwie prawdy, jakie ukazuje doświadczenie Le-
hiego i Sarii: Pan może nas pobłogosławić pewnością, 
kiedy postępujemy zgodnie z Jego natchnieniem, oraz 
możemy pocieszać i wzmacniać innych ludzi, kiedy 
mówimy o naszej wierze w Boga.

2. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, kiedy czu-
łeś pocieszające zapewnienie Boga w trudnych chwilach, 

dzieliłeś się świadectwem, pocieszając i wzmacniając kogoś lub 
kiedy byłeś pocieszany i wzmacniany przez drugą osobą mówiącą 
o wierze.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 5:7–9, szukając informacji o 
tym, jak to doświadczenie wpłynęło na wiarę Sarii.

• Czego dowiedziała się Saria dzięki temu doświad-
czeniu?  

Jednym ze sposobów na 
zrozumienie pism świętych 
jest przedstawienie zasad 
własnymi słowami. Przed-
stawienie własnymi słowami 
— czy to pisemnie, czy ust-
nie — pomoże ci w lepszym 
zrozumieniu prawd zawartych 
w pismach świętych. Daje 
też Duchowi Pana możliwość 
świadczenia o nich.

Przedstaw własnymi 
słowami

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Pod jakim względem świadectwo Sarii za-

warte we fragmencie: 1 Nefi 5:8 podobne jest do świadectwa 
Nefiego z wersetu: 1 Nefi 3:7?

1 Nefi 5:10–22
Lehi bada mosiężne płyty
Aby zdobyć mosiężne płyty, Nefi i jego bracia ryzyko-
wali własne życie, poświęcili bogactwa rodziny, udali 
się w daleką podróż i otoczeni byli boską ochroną 
podczas tej wędrówki. Jak ich wysiłki wpłynęłyby na 
twój stosunek do studiowania treści mosiężnych płyt, 
gdybyś był członkiem rodziny Lehiego?

Kiedy synowie Lehiego powrócili bezpiecznie z wy-
prawy, zaczął on badać treść mosiężnych płyt. Prze-
czytaj fragment: 1 Nefi 5:11–14 i podkreśl, co zawierały 
te płyty.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 5:17–20, aby dowiedzieć 
się, w jaki sposób studiowanie mosiężnych płyt wpły-
nęło na Lehiego. Jak byś dokończył poniższą zasadę w 
oparciu o to, czego dowiedziałeś się z tych wersetów? 
(zob. 1 Nefi 5:17): Kiedy badamy pisma święte, mo-
żemy być  

Starszy Robert D. Hales z Kworum Dwunastu Aposto-
łów potwierdził tę prawdę:

„Gdy chcemy rozmawiać z Bogiem, modlimy się. A 
kiedy chcemy, żeby On przemówił do nas, badamy pi-
sma święte, ponieważ Jego słowa są wymawiane przez 
Jego proroków. Wtedy nas uczy, w miarę jak słuchamy 
podszeptów Jego Świętego Ducha.

Jeżeli ostatnio nie słyszeliście Jego głosu przemawiają-
cego do was, powróćcie do pism świętych, patrząc na 
nie z nowej perspektywy i jakbyście słyszeli te słowa po 
raz pierwszy. Są one naszą duchową liną ratunkową” 
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(„Pisma święte: Mocą Bożą ku zbawieniu każdego”, 
Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 26–27).

 4. W dzienniku do studiowania napisz o sytuacji, kiedy 
badałeś pisma święte i odczuwałeś Ducha Pana.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 5:21–22 i dowiedz się,  
dlaczego płyty miały „wielką wartość” dla Lehiego i 
jego rodziny.

Pomyśl o błogosławieństwach, które są wynikiem 
badania pism świętych (zob. hymn „As I Search the 
Holy Scriptures” [Kiedy badam pisma święte] (Hymns, 
nr 277). Zastanów się nad własnym codziennym czyta-
niem pism świętych. Co możesz zrobić, aby udoskona-
lić swoje studiowanie pism?   
 

W studiowaniu pism świętych kryje się mądrość, której 
potrzebujemy, gdy wędrujemy przez życie doczesne 
— naszą pustynię. Pamiętaj, że mosiężne płyty zdo-
byto dzięki wierze i ofierze i że bez nich Lehi ani jego 
rodzina nie otrzymaliby potrzebnych błogosławieństw 
podczas swej wędrówki (zob. 1 Nefi 5:22). Kiedy 
badasz pisma święte, możesz być napełniony Duchem 
Pana i otrzymać moc oraz wiarę potrzebne do prze-
strzegania Jego przykazań.

1 Nefi 6:1–6
Nefi dokonuje zapisów, aby przekonać wszystkich ludzi, że 
powinni przystąpić do Jezusa Chrystusa
Wybierz jakąś książkę, jaką masz w domu, lub pomyśl 
o książce, jaką dobrze znasz. Jak myślisz, jaki był cel 
autora, kiedy ją pisał? W jaki sposób wiedza o celu, do 
jakiego zdążał autor, pomaga ci podczas czytania?

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 6:3–6 i podkreśl cel, jaki 
przyświecał Nefiemu podczas spisywania kroniki. Wy-
rażenie „[Bóg] Abrahama, Izaaka i Jakuba” (werset 4.) 
odnosi się do Jehowy, którym jest Jezus Chrystus. Cel 
Nefiego przyświecał wszystkim tym, których zapisy 
znajdują się w Księdze Mormona: Jednym z celów 
Księgi Mormona jest przekonanie wszystkich 
ludzi, aby przystąpili do Jezusa Chrystusa.

 5. W dzienniku do studiowania opisz, w jaki sposób zrozu-
mienie celu, jaki przyświecał Nefiemu podczas prowadzenia 

zapisów, wpłynie na to, jak będziesz studiować Księgę Mormona.

1 Nefi 9
Nefi sporządza dwa zestawy płyt
W rozdziale: 1 Nefi 9 (zob. także rozdział 6) Nefi 
wyjaśnił, że nakazano mu, by sporządził dwa zestawy 

Nefi i jego bracia rozmawiają z rodziną Ismaela

zapisów — znanych jako mniejsze i większe płyty 
Nefiego. Mniejsze płyty miały zawierać świętą historię 
jego ludu — posługę proroków i objawienia od Pana — 
a większe miały zawierać świecką historię (zob. 1 Nefi 
9:2–4). Nefi używał wyrażeń „te płyty” i „drugie płyty”, 
kiedy mówił o dwóch zestawach, jakie Pan nakazał mu 
przygotować. Na marginesie rozdziału: 1 Nefi 9 zrób 
notatkę podobną do poniższej, która pomoże ci zapa-
miętać, o których płytach mówił Nefi: „te płyty” = mniej-
sze płyty (święte); „drugie płyty” = większe płyty (świeckie).

Podczas studiowania Księgi Mormona zrozumiesz, 
dlaczego Nefi prowadził dwa zestawy płyt. Nefi otrzy-
mał natchnienie, aby na mniejszych płytach sporzą-
dzić streszczenie — wersję skróconą — opowieści 
swojego ojca (znajduje się ona w rozdziałach: 1 Nefi 
1–8). Niemal 1000 lat później Pan nakazał prorokowi 
Mormonowi włączyć mniejsze płyty Nefiego do złotych 
płyt (zob. Słowa Mormona 1:7). Obaj mężczyźni nie 
wiedzieli, dlaczego mieli to zrobić (zob. 1 Nefi 9:5), ale 
postąpili zgodnie z nakazem Pana.

 6. Podczas osobistego studiowania rozdziału: 1 Nefi 9 
zastanów się i zapisz w dzienniku do studiowania, dla-

czego ważne jest posłuszeństwo Panu, nawet jeśli nie rozumiemy 
w pełni Jego powodów.

 7. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 5–6 i 9 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 3: DZIEŃ 1

1 Nefi 7
Wprowadzenie
Całkowite oddanie Nefiego Panu widoczne jest w roz-
dziale: 1 Nefi 7. Był posłuszny nakazowi Pana i razem 
z braćmi powrócił do Jerozolimy i sprowadził Ismaela 
wraz z jego rodziną na pustynię. W drodze powrotnej 
na pustynię Laman, Lemuel i niektórzy członkowie 
rodziny Ismaela zbuntowali się przeciwko Nefiemu i 
chcieli wrócić do Jerozolimy. Kiedy związali Nefiego i 
próbowali go zabić, ten modlił się z wiarą, został ura-
towany przez Pana i szczerze wybaczył tym, którzy go 
prześladowali. Podczas studiowania tej lekcji zastanów 
się, jak możesz w wierny sposób reagować na przyka-
zania i trudności, podobnie jak czynił to Nefi.

1 Nefi 7:1–5
Pan nakazuje synom Lehiego powrócić do Jerozolimy po 
Ismaela i jego rodzinę.
Pomyśl o swojej rodzinie i zastanów się, dlaczego ro-
dziny są ważne w planie Boga.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 7:1–2 i dowiedz się, co Pan 
powiedział Lehiemu na temat tego, co mają zrobić jego 
synowie, i dlaczego mieli to zrobić. (Słowo potomstwo 
użyte we fragmencie: 1 Nefi 7:1 oznacza dzieci i przy-
szłe pokolenia).

Jedna z prawd, jakie poznajemy z tych wersetów, mówi, 
że Pan nakazał nam zawierać związki małżeń-
skie oraz wychowywać dzieci dla Niego. Podczas 
studiowania rozdziału: 1 Nefi 7 zadawaj sobie pytanie, 
dlaczego małżeństwo i rodzina są na tyle ważne, że 
Pan nakazał Nefiemu i jego braciom udać się w wielo-
dniową i trudną podróż przez pustynię, by powrócić do 
Jerozolimy.

Przeczytaj poniższy fragment z dokumentu: „Rodzina: 
Proklamacja dla świata” i dowiedz się, co mówią 
współcześni prorocy na temat ważności małżeństwa: 
„My, Rada Prezydenta Kościoła i Rada Dwunastu Apo-
stołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich, uroczyście ogłaszamy, że małżeństwo mię-
dzy mężczyzną i kobietą jest wyświęcone od Boga i że 
rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzy-
ciela dotyczącym wiecznego przeznaczenia Jego dzieci” 
(Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 129).

Możesz zakreślić wyrażenie „dla Pana” znajdujące się 
w wersecie: 1 Nefi 7:1. Zastanów się, co to wyrażenie 
oznacza w naszych czasach.

Poszukaj kolejnych spostrzeżeń na temat wychowywa-
nia dzieci dla Pana podczas czytania następującego frag-
mentu dokumentu: „Rodzina: Proklamacja dla świata”.

„Oświadczamy, że przykazanie Boga dla Jego dzieci, 
aby się rozmnażały i zapełniały ziemię, pozostaje w 
mocy. […]

[…] Rodzice mają święty obowiązek wychowywania 
swoich dzieci w miłości i prawości, zaspokajania ich 
potrzeb fizycznych i duchowych, nauczania ich miłości 
i służby wzajemnej, zachowywania przykazań Boga i 
bycia przestrzegającymi prawa obywatelami, niezależ-
nie od tego, gdzie mieszkają. Mężowie i żony — matki 
i ojcowie — staną przed Bogiem, aby być przez Niego 
osądzeni za wypełnienie tych zobowiązań” (Ensign lub 
Liahona, listopad 2010, str. 129).

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 7:3–5, aby dowiedzieć się, 
w jaki sposób Pan pomógł synom Lehiego w wypełnie-
niu Swoich nakazów. W jaki sposób Pan pomógł Isma-
elowi i jego rodzinie w tym, by przystać na propozycję 
dołączenia do rodziny Lehiego przebywającej  
na pustyni?

1. Poproś swoich rodziców, przywódcę kościelnego lub 
nauczyciela, aby zaproponowali trzy sposoby, na jakie dzi-

siejsi młodzi ludzie mogą przygotować się na zawarcie małżeń-
stwa i wychowywanie dzieci „dla Pana”. Zapisz ich rady w 
dzienniku do studiowania pism świętych.

1 Nefi 7:6–15
Nefi stara się przekonać swych braci, aby kontynuowali 
wędrówkę na pustynię
Przeczytaj wersety: 1 Nefi 
7:6–7 i dowiedz się, dla-
czego Laman, Lemuel i 
niektórzy członkowie ro-
dziny Ismaela zbuntowali 
się w trakcie podróży po 
pustyni. Wyobraź sobie, 
jak by to było znaleźć 
się na miejscu Nefiego. 
Zastanów się, co byś 
powiedział Lamanowi, 
Lemuelowi i rodzinie 
Ismaela, aby spróbować 
przekonać ich, by konty-
nuowali swą podróż do 
ziemi obiecanej.

Przeczytaj fragment: 
1 Nefi 7:8–12 i znajdź 
pytania, jakie Nefi zadał 
braciom, kiedy próbował 
przekonać ich, by nie 

Studiowanie pism może stać 
się dla ciebie bardziej zna-
czące, jeśli wyobrazisz sobie 
daną sytuację. Wyobraź sobie, 
jak byś się czuł lub jak byś 
postąpił, gdybyś brał udział 
w wydarzeniach opisanych w 
danym fragmencie pism świę-
tych. Może to pomóc ci zdać 
sobie sprawę z tego, jak sy-
tuacje opisane w pismach są 
podobne do tego, co się dzieje 
w twoim życiu, i przygotować 
cię do zastosowania prawd 
tam nauczanych.

Wyobraź sobie sytuację 
z pism świętych
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wracali do Jerozolimy. O jakich trzech prawdach zapo-
mnieli bracia Nefiego?

W dzienniku do studiowania wykonaj następujące 
ćwiczenia:

 2. Jak pamiętanie o tych trzech prawdach mogłoby po-
móc Lamanowi i Lemuelowi w pozostaniu wiernymi Panu?
 3. Wymień 4–5 błogosławieństw, jakie otrzymałeś od 
Pana. W jaki sposób pamięć o tym, co Pan dla ciebie 

zrobił, może pomóc ci być wiernym w podążaniu za Nim?
Przeczytaj fragment: 1 Nefi 7:13–15 i dowiedz się, co 
powiedział Nefi na temat tego, co się stanie z Lama-
nem, Lemuelem i zbuntowaną częścią rodziny Ismaela, 
jeśli powrócą do Jerozolimy.

 4. W dzienniku do studiowania napisz jeden akapit o 
tym, dlaczego konieczne jest pamiętanie o tym, co zrobił 

dla ciebie Pan, i postępowanie według Jego wskazówek.

1 Nefi 7:16–22
Pan ratuje Nefiego
Podczas czytania fragmentu: 1 Nefi 7:16 wyobraź sobie, 
jak by to było znaleźć się na miejscu Nefiego. Co byś 
zrobił?

Nefi modlił się. Przeczytaj jego modlitwę zawartą w 
wersetach: 1 Nefi 7:17–18 i dowiedz się, o co się modlił.

Zwróć uwagę, że Nefi prosił o wybawienie „według 
[jego] wiary”. Jedna z lekcji, jaką możemy wyciągnąć z 
tych wersetów, brzmi: Bóg odpowiada na nasze mod-
litwy zgodnie z naszą wiarą. Modlenie się z wiarą 
oznacza, że modlimy się, ufając Panu, i zawsze oznacza 
gotowość do działania.

Przestudiuj wypowiedź Starszego Davida A. Bednara 
z Kworum Dwunastu Apostołów na temat modlitwy 
Nefiego zawartej we fragmencie: 1 Nefi 7:17 oraz mocy 
Zadośćuczynienia, która może zmienić nasze serce. 
Podkreśl wyrażenia, które pomagają ci zrozumieć 
ważność bycia gotowym do działania zgodnego z pełną 
wiary modlitwą.

„Czy wiecie, o co prawdopodobnie 
modliłbym się, gdybym został związany 
przez swoich braci? Moja modlitwa 
zawierałaby prośbę o to, by coś złego stało 
się moim braciom i zakończyłaby się 
słowami: ‘Wybaw mnie z rąk moich braci’, 

czyli innymi słowy: ‘Proszę, wyciągnij mnie natych-
miast z tego bagna!’. Szczególnie interesujące dla mnie 
jest to, że Nefi nie modlił się o to, by zmieniły się 
okoliczności, tak jak ja bym się modlił w podobnej 
sytuacji. Modlił się raczej o siłę, by samemu zmienić 
okoliczności, w których się znalazł. I chciałbym 

zasugerować, że modlił się dokładnie w ten sposób, 
ponieważ znał, rozumiał i doświadczył mocy Zadość-
uczynienia Zbawiciela, która umożliwia prze-
mianę. […]

Bracia i siostry, implikacja tego epizodu jest prosta dla 
każdego z nas. Kiedy wy i ja osiągniemy zrozumienie 
i zastosujemy w naszym życiu moc Zadośćuczynienia, 
która umożliwia przemianę, będziemy modlić się i 
starać o siłę, abyśmy raczej zmienili okoliczności, a nie 
o to, by te okoliczności same się zmieniły. Staniemy 
się tymi, którzy raczej ‘oddziałują’, a nie ‘podlegają 
oddziaływaniu’ (2 Nefi 2:14)” („’In the Strength of the 
Lord’ [Words of Mormon 1:14; Mosiah 9:17; Mo-
siah 10:10; Alma 20:4]”, w: Brigham Young University 
2001–2002 Speeches [2002], str. 124).

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Kiedy zdarzyło się tak, że modliłeś się z wiarą i zauważyłeś 
odpowiedź Pana na twoją modlitwę?
 b. W jaki sposób możesz naśladować przykład Nefiego, aby mod-
lić się i prosić o siłę do zmiany okoliczności, w jakich się znala-
złeś, zamiast modlić się o to, by okoliczności same się zmieniły?

Po wyzwoleniu się Nefiego z więzów bracia ponownie 
próbowali go zaatakować. Przeczytaj fragment: 1 Nefi 
7:19–21 i sprawdź, co robi na tobie największe wraże-
nie w postawie Nefiego. Pomyśl o sytuacji związanej z 
twoją rodziną, która wymagała wybaczenia. Zastanów 
się, dlaczego ważne jest, aby członkowie rodziny byli 
gotowi wybaczać sobie nawzajem.

 6. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 7 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 3: DZIEŃ 2

1 Nefi 8
Wprowadzenie
W rozdziale: 1 Nefi 8 czytamy o wizji drzewa życia, 
jaką otrzymał Lehi. Odczuwał on wielką radość, kiedy 
spożył owoc z tego drzewa, które symbolizuje bło-
gosławieństwa Zadośćuczynienia. Następnie ujrzał 
różne grupy ludzi, którzy w różny sposób reagowali na 
drzewo i jego owoc. W ramach przygotowań do lekcji 
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możesz zaśpiewać lub przeczytać słowa hymnu „The 
Iron Rod” (Hymns, nr 274). Podczas studiowania tego 
rozdziału zastanów się, w jaki sposób Zadośćuczy-
nienie przyniosło ci wielką radość i co musisz robić 
teraz i w przyszłości, aby otrzymać wszystkie błogo-
sławieństwa, jakie ze sobą niesie. Zastanów się, jakie 
przeszkody możesz musieć przezwyciężyć, aby móc 
otrzymać te błogosławieństwa.

1 Nefi 8:1–18
Lehi spożywa owoc z 
drzewa życia i zachęca 
rodzinę do tego samego
Pomyśl, kiedy osobiście 
odczuwałeś miłość Pana. 
Zastanów się, w jaki 
sposób podejmowane 
przez ciebie decyzje 
wpłynęły na bliskie 
relacje z Panem i zdol-
ność odczuwania Jego 
miłości. Podczas studio-
wania rozdziału: 1 Nefi 8 
poszukaj, co zgodnie z 

jego naukami powinieneś robić, a czego powinieneś 
unikać, by móc zbliżyć się do Pana i w większej mierze 
odczuwać Jego miłość w swoim życiu.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 8:2 i dowiedz się, czego 
doświadczył Lehi podczas pobytu na pustyni. Przeczytaj 
fragment: 1 Nefi 8:5–12, poszukując tego, co wydaje się 
głównym obrazem czy punktem snu Lehiego.

Rada Prezydenta Kościoła 
nauczała, że „hymny zapra-
szają Ducha Pana” i „tworzą 
atmosferę czci” (Hymns, IX). 
Jeśli w miejscu, w którym 
studiujesz, śpiewanie bądź 
słuchanie hymnu jest niedo-
godne lub trudne, równie sku-
teczne może być przeczytanie 
słów hymnu albo przywołanie 
go w pamięci.

Niech muzyka będzie 
częścią twoich studiów

Po odnalezieniu głównego elementu wizji wymień 
kilka słów i wyrażeń, których Lehi użył do opisania 
owocu w wersetach: 1 Nefi 8:10–11.  

Pan często używa znanych przedmiotów jako symboli, 
by pomóc nam w zrozumieniu wiecznych prawd. Aby 
pomóc sobie w dostrzeżeniu, co symbolizuje drzewo i 
owoc we śnie Lehiego, przeczytaj poniższą wypowiedź 
Starszego Neala A. Maxwella z Kworum Dwunastu 
Apostołów: „Drzewo życia […] jest miłością Bożą (zob. 
1 Nefi 11:25). Najgłębszym wyrazem miłości Boga do 
Jego dzieci jest Jego dar, jakim jest Jezus, nasz Od-
kupiciel: ‘Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego dał’ (Ew. Jana 3:16). Przyjąć 
miłość Boga to przyjąć Zadośćuczynienie Jezusa oraz 
oswobodzenie [uwolnienie od ograniczeń i grzechu] 
i radość, jakie ze sobą niesie” („Lessons from Laman 
and Lemuel”, Ensign, listopad 1999, 8).

Aby rozpoznać zasadę ewangelii przedstawioną we 
fragmencie: 1 Nefi 8:10–12, podkreśl w pismach świę-
tych, co zrobił Lehi z owocem w wersecie: 1 Nefi 8:11, i 
podkreśl, co było tego wynikiem: 1 Nefi 8:12. Pomyśl, w 
jaki sposób mógłbyś „skosztować” Zadośćuczynienia, 
tak jak Lehi „skosztował” owocu.

Doświadczenie Lehiego pokazuje, że przystąpienie 
do Jezusa Chrystusa i korzystanie z Jego Zadość-
uczynienia przynosi szczęście i radość.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Kiedy Zadośćuczynienie Zbawiciela wniosło 

szczęście i radość do twojego życia?

Zastanów się, dlaczego — podobnie jak Lehi — po-
winniśmy pragnąć, aby nasza rodzina i przyjaciele do-
świadczyli błogosławieństw Zadośćuczynienia po tym, 
jak my ich zaznaliśmy. Przeczytaj fragmenty: 1 Nefi 
8:3–4, 13–18 i poszukaj, jak zareagowali członkowie 
rodziny Lehiego na jego zachętę, by skosztowali owocu 
z drzewa życia.

Nie możemy zdecydować za kogoś, by skosztował mi-
łości Bożej, lecz, podobnie jak Lehi, możemy zapraszać 
i zachęcać do tego naszych bliźnich. Zastanów się, jak 
byś zaprosił i zachęcił kogoś, kogo znasz, do przyjścia 
do Chrystusa i przyjęcia błogosławieństw Jego Zadość-
uczynienia.

1 Nefi 8:19–35
Lehi widzi, jak jedni ludzie — podczas gdy wielu innym to się 
nie udaje — kroczą ku drzewu życia i kosztują jego owocu
W dalszej części 1 Księgi Nefiego przeczytasz o tym, jak 
Nefi — podobnie jak jego ojciec — ujrzał wizję drzewa 
życia. Zapisał, co oznaczały różne symbole i wyobrażenia 
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z wizji. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby odnaleźć 
symbole i ich interpretację. Przestudiuj fragmenty pism 
świętych, aby ukończyć ćwiczenie. Przestudiowałeś i 
poznałeś interpretację pierwszych dwóch symboli.

Symbol ze snu Lehiego Interpretacja symbolu 
ukazana Nefiemu

Drzewo (zob. 1 Nefi 8:10; 
zwane jest drzewem życia w 
wersecie: 1 Nefi 15:22)

Miłość Boża (zob. 1 Nefi 
11:25)

Owoc drzewa (zob. 1 Nefi 
8:10–12)

Najwspanialszy z darów 
Boga — błogosławieństwa 
Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa (zob. 1 Nefi 15:36)

(Brudna) rzeka (zob. 1 Nefi 
8:13)

  
  
(zob. 1 Nefi 12:16; 15:27)

Żelazny pręt (zob. 1 Nefi 
8:19)

  
  
(zob. 1 Nefi 11:25; 15:23–24)

Ciemna mgła (zob. 1 Nefi 
8:23)

  
  
(zob. 1 Nefi 12:17)

Ogromny i przestronny 
budynek (zob. 1 Nefi 8:26)

  
  
(zob. 1 Nefi 11:36; 12:18)

Pomocne może być zapisanie interpretacji każdego sym-
bolu (odpowiedzi z drugiej kolumny z powyższej tabeli) 
obok wersetu lub wersetów, w których wspomniano o 
symbolu (wersety z pierwszej kolumny tabeli).

Kiedy będziesz przywo-
ływać cytat z wypowiedzi 
Prezydenta Boyda K. 
Packera z Kworum 
Dwunastu Apostołów, 
podkreśl jego odpowiedź 
na pytanie, dlaczego 
ważne jest studiowanie 
snu Lehiego:

„Być może myślicie, że 
sen Lehiego nie ma dla 
was szczególnego zna-
czenia, ale ma. Jesteście 
w nim; wszyscy w nim 

jesteśmy. […]

Sen Lehiego, czyli wizja o żelaznym pręcie, zawiera w 
sobie wszystko, co Święty w Dniach Ostatnich powinien 

Notatki sporządzane w pi-
smach świętych mogą okazać 
się praktyczniejsze niż infor-
macje zapisane w dzienniku 
czy na kartce. Zapisywanie w 
pismach świętych interpretacji 
symboli, odsyłaczy i innych 
informacji może ułatwić ci 
zrozumienie pism i późniejsze 
nauczanie z nich.

Zaznaczaj fragmenty

wiedzieć na temat próby, jaką jest życie” („Finding Our-
selves in Lehi’s Dream”, Ensign, sierpień 2010, str. 22).

Podczas studiowania dalszej części rozdziału: 1 Nefi 8, 
zastanów się, jak to, czego się uczysz, może pomóc ci 
„zrozumieć próby życia”. Przeczytaj fragment: 1 Nefi 
8:21–33, szukając odpowiedzi, w jaki sposób rzeka, 
ciemna mgła oraz ogromny i przestronny budynek po-
wstrzymywały ludzi ze snu Lehiego przed spożyciem 
owocu z drzewa życia i radowaniem się nim. Możesz 
zaznaczyć w pismach świętych kluczowe słowa i 
wyrażenia, które odnoszą się do tych przeszkód, oraz 
wpływ, jaki wywarły one na ludzi.

Jakie mogą być dzisiejsze przeszkody ze snu Lehiego? 
Podkreśl te przeszkody, które według twoich obser-
wacji nie pozwalają przyjść do Zbawiciela i odczuwać 
radości: pornografia, szukanie akceptacji bądź po-
chwały innych ludzi, uzależnienia, egoizm, chciwość, 
zawiść, zapominanie o modlitwie i studiowaniu pism 
świętych, nadmierne korzystanie z rozrywek elektro-
nicznych, nadmierny udział w rozrywkach lub zaję-
ciach sportowych, nieuczciwość i naśladowanie tego, 
co robią inni. Zastanów się nad innymi współczesnymi 
przykładami tego typu przeszkód.

Następująca zasada ewangelii jest jednym ze sposo-
bów na podsumowanie tego, czego dowiedziałeś się 
podczas studiowania przeszkód z fragmentu: 1 Nefi 
8:21–33: Duma, umiłowanie rzeczy świata i ulega-
nie pokusom mogą uniemożliwiać ci otrzymanie 
błogosławieństw Zadośćuczynienia.

 2. Zapisz w dzienniku do studiowania powyższe podsu-
mowanie i swoje uczucia wobec jego prawdziwości oraz 

to, w jaki sposób możesz je zastosować w swoim życiu.

Zastanów się, w jaki sposób brud tego świata, pokusy 
Szatana oraz duma świata mogą stać na przeszkodzie 
twojego duchowego postępu lub opóźniać go.

Ponownie przestudiuj wersety: 1 Nefi 8:21–33. Tym 
razem poszukaj odpowiedzi na poniższe pytania:

• W jaki sposób żelazny pręt (słowo Boże, które 
obejmuje pisma święte, natchnione słowa proroków 
i innych przywódców Kościoła oraz osobiste ob-
jawienia) był niezbędny dla tych, którym udało się 
skosztować owocu?

• Które wyrażenie z wersetu: 1 Nefi 8:30 opisuje, 
co musimy zrobić, aby słowo Boże bezpiecznie 
doprowadziło nas do drzewa życia?

 3. Zapisz w dzienniku do studiowania pism świętych, w 
jaki sposób słowo Boże może nas prowadzić i chronić nas 

przed pokusami.
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Wersety te uczą następującej zasady ewangelii: Jeśli 
będziemy mocno trzymać się słowa Bożego, po-
może nam ono w przezwyciężaniu pokus i wpły-
wów świata. Mocne trzymanie się słowa Bożego 
pomaga nam w zbliżeniu się do Pana i otrzymaniu 
błogosławieństw Zadośćuczynienia.

 4. Abyś mógł dostrzec przejawy tych zasad w swoim ży-
ciu, odpowiedz w swoim dzienniku do studiowania na 

jedno lub oba z następujących pytań:
 a. W jakiej sytuacji poprowadziło cię słowo Boże i uchroniło 
przed pokusą, dumą czy wpływem świata?
 b. Kiedy słowo Boże pomogło ci zbliżyć się do Zbawiciela?

Lehi namawiał członków swojej rodziny „z całym uczu-
ciem troskliwego ojca, aby byli posłuszni jego słowom” 
(1 Nefi 8:37). Chciał, aby tak jak on zaznali radości i 
błogosławieństw Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

 5. W dzienniku do studiowania zapisz cel związany z do-
skonaleniem studiowania słowa Bożego.

Kiedy postępujesz zgodnie ze słowem Bożym i mocno 
się go trzymasz, możesz przezwyciężyć przeszkody, 
które staną ci na drodze skorzystania z Zadośćuczynie-
nia i zaznania prawdziwej radości.

 6. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 8 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 3: DZIEŃ 3

1 Nefi 10–11
Wprowadzenie
Nauki Lehiego na temat drzewa życia oraz jego pro-
roctwa dotyczące Żydów zwiększyły w Nefim prag-
nienie ujrzenia, usłyszenia i dowiedzenia się tego, co 
widział jego ojciec. Kiedy Nefi zastanawiał się nad tym, 
co powiedział ojciec, został „przeniesiony przez Ducha 
Pana” (1 Nefi 11:1) i sam otrzymał wizję drzewa życia. 
Ujrzał w niej również życie, posługę i śmierć Zbawiciela 
— Nefi był świadkiem miłości, jaką ma dla nas Zbawi-
ciel. Podczas studiowania tej lekcji zastanów się, czego 
możesz się nauczyć z przykładu Nefiego, który dążył 
do uzyskania osobistego świadectwa. Zastanów się 

też nad życiem i posługą Zbawiciela oraz Jego wielką 
miłością, jaką darzy nas wszystkich.

1 Nefi 10:1–16
Lehi prorokuje
Po tym, jak Lehi opowiedział o wizji drzewa życia, 
prorokował o przyszłych wydarzeniach. Jego proroctwa 
zapisane są w wersetach: 1 Nefi 10:1–16. Przeczytaj 
fragment: 1 Nefi 10:4–6 i zaznacz w pismach świętych 
odpowiedzi na następujące pytania:

• Kiedy, zgodnie z proroctwem Lehiego, miał przyjść 
na ziemię Mesjasz — Zbawiciel?

• Co — zgodnie ze słowami Lehiego — stanie się z 
tymi, którzy „nie zdadzą się na tego Odkupiciela”?

1 Nefi 10:17–11:6
Nefi dąży do tego, by zobaczyć, usłyszeć i poznać te same 
prawdy, co jego ojciec
Zastanów się nad następującym scenariuszem i po-
myśl, jak osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji 
mogą mieć tak różne doświadczenia. Troje młodych 
ludzi uczestniczy w tym samym spotkaniu kościelnym. 
Jedno z nich uważa, że spotkanie było nudne i było 
tylko stratą czasu. Druga osoba uważa, że spotkanie 
było fajne, ale nic nowego nie wniosło. Trzecia osoba 
jest wzmocniona przez Ducha Świętego, otrzymuje 
osobiste natchnienie i wskazówki — jest to nawet 
więcej, niż nauczano podczas spotkania.

Podczas studiowania informacji o doświadczeniu 
Nefiego zawartych we fragmencie: 1 Nefi 10:17–11:6 
zwróć uwagę, co takiego zrobił Nefi, że dzięki temu 
otrzymał dodatkowe objawienie, które mówiło więcej, 
niż wynikało z nauk jego ojca.

Przeczytaj werset: 1 Nefi 10:17 i podkreśl, co czuł Nefi 
po tym, jak usłyszał o wizji Lehiego.

Przeczytaj werset: 1 Nefi 10:19 i znajdź wyrażenie, 
które mówi o tym, w jaki sposób objawiane są nam 
tajemnice Boga.

Zgodnie z wersetem: 1 Nefi 10:19 ci, którzy pilnie 
szukają, poznają tajemnice Boga. Napisz, co — według 
ciebie — znaczy pilnie szukać.   
 

Nefi jest doskonałym przykładem pilnego starania się 
o objawienie. Przeczytaj fragmenty: 1 Nefi 10:17–19 i 
11:1–6. Wybierz dwa lub trzy tematy wymienione w 
poniższej tabelce — pragnienia, przekonania i rozwa-
żania — i zapisz odpowiedzi na poszczególne pytania.
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Pragnienia Co Nefi pragnął wiedzieć?   
 
Jak myślisz, w jaki sposób pragnienia 
wpływają na naszą zdolność otrzymania 
objawienia?   
 
Czego pragniesz dowiedzieć się od Pana?  
  
 

Przekonanie W co wierzył Nefi, co doprowadziło do 
tego objawienia?   
 
Jak myślisz, w jaki sposób te przekonania 
wpływają na naszą zdolność otrzymania 
objawienia w dzisiejszych czasach?   
 
Czy wierzysz w to, co Pan ci objawia?   
 

Rozważanie 
(głębokie 
zastanawianie 
się nad czymś; 
otwarcie umysłu 
i serca na Ducha 
Świętego).

Co się stało, kiedy Nefi zaczął rozważać? 
(Zob. 1 Nefi 11:1).   
 
Jak myślisz, w jaki sposób rozważanie 
może prowadzić do objawienia?   
 
Co możesz zrobić, aby częściej rozważać 
kwestie dotyczące ewangelii?   
 

Podsumuj zasadę ewangelii, którą poznałeś na podstawie 
doświadczenia Nefiego, uzupełniając następujące zdanie: 
Bóg objawia prawdę wszystkim, którzy   
 .

 1. W dzienniku do studiowania pism świętych odpo-
wiedz na jedno lub oba pytania:

 a. Kiedy miałeś wrażenie, że Bóg odpowiedział na twoje modli-
twy lub czułeś podszepty Ducha podczas pilnego dążenia do uzy-
skania pomocy lub przewodnictwa Pana?
 b. W jaki jeden sposób możesz pilniej dążyć do uzyskania na-
tchnienia od Pana?

1 Nefi 11:7–36
Nefi jest świadkiem łaskawości Jezusa Chrystusa
Nefi nadal rozważał i szukał boskiego przewodnictwa 
podczas swej wizji. Przeczytaj następującą wypowiedź 
Prezydenta Boyda K. Packera, Prezydenta Kworum Dwu-
nastu Apostołów, i dowiedz się, co powiedział na temat 
tego, na czym głównie koncentrowała się wizja Nefiego:

„Proroctwa dotyczące Mesjasza pojawiają się w Starym 
Testamencie. Lecz Księga Mormona odnotowuje wizję 

mówiącą o tym wydarzeniu, która nie ma sobie równej 
w Starym Testamencie.

Po tym, jak lud Lehiego [opuścił Jerozolimę], Lehi 
otrzymał wizję drzewa życia. Jego syn, Nefi, modlił 

się, aby poznać jej znaczenie. W odpowiedzi otrzymał 
niezwykłą wizję Chrystusa.

W owej wizji ujrzał:

• Dziewicę trzymającą dziecko w ramionach
• Tego, który przygotuje drogę — Jana Chrzciciela
• Posługę Syna Bożego
• Dwunastu naśladowców Mesjasza
• Otwarte niebiosa i aniołów im posługujących
• Tłumy, które były błogosławione i uzdrawiane
• Ukrzyżowanie Chrystusa
• Mądrość i dumę świata, które sprzeciwiały się Jego 

dziełu. (Zob. 1 Nefi 11:14–36).

Wizja ta jest głównym przesłaniem Księgi Mormona” 
(„The Things of My Soul”, Ensign, maj 1986, str. 60–61).



30

Anioł pomógł Nefiemu poznać znaczenie drzewa życia, 
a następnie zapytał: „Czy wiesz, co oznacza drzewo, 
które twój ojciec widział?” (1 Nefi 11:21). Przeanalizuj 
znaczenie drzewa, podkreślając wyrażenia, jakich użyli 
Nefi i aniołowie do opisania go we fragmencie: 1 Nefi 
11:21–24.

Przeczytaj werset: 1 Nefi 11:16 i podkreśl pytanie, 
jakie anioł zadał Nefiemu. Możesz zapisać w pismach 
świętych, że słowo łaskawość oznacza tu dobrowolne 
zstąpienie z pozycji o wyższym statusie, aby pomóc 
ludziom lub ich błogosławić.

W wersecie: 1 Nefi 
11:17 znajdź odpowiedź 
Nefiego na pytanie 
anioła. Co wiedział Nefi? 
Czego nie wiedział? Po 
udzieleniu przez Nefiego 
odpowiedzi anioł poka-
zał, że łaskawość Jezusa 
Chrystusa jest przeja-
wem miłości Boga  
do nas.

Skoro już dowiedziałeś 
się, co oznacza słowo ła-
skawość, przeczytaj frag-
ment: 1 Nefi 11:13–21, 
a następnie przeczytaj 
wypowiedź Starszego 

Geralda N. Lunda, który wówczas służył jako Sie-
demdziesiąty, i zastanów się, w jaki sposób narodziny 
Zbawiciela ukazują nam Jego łaskawość i miłość, jaką 
ma dla nas: „Oto Jezus — członek Boskiej Trójcy, Pier-
worodny Ojca, Stwórca, Jehowa Starego Testamentu 
— opuszcza teraz Swe boskie i święte miejsce, odziera 
się z całej Swej chwały oraz majestatu i przyobleka 
ciało maleńkiego noworodka całkowicie zależnego od 
Swej matki i ziemskiego ojca. To, że nie przyszedł na 
świat w najznamienitszym z ziemskich pałaców, nie był 
owinięty w purpurę [oznakę królewskiego pochodze-
nia] i nie został obsypany klejnotami, lecz narodził się 
w skromnej stajence, jest zadziwiające. Nie dziwi więc 
to, że anioł powiedział Nefiemu: ‘Przekonaj się o łaska-
wości Boga’” (Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation 
[1991], str. 16).

2. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, co to 
oznacza dla ciebie, że Jezus Chrystus „opuścił królewski 

tron” („Podziwiam miłości czyn”, Hymny oraz pieśni dla dzieci, 
str. 38) i Swoją pełną chwały pozycję w świecie przedziemskim, 
aby narodzić się jako maleńkie niemowlę.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 11:27 i zastanów się, jak 
chrzest Zbawiciela jest również wyrazem łaskawości. 
Choć był bez grzechu, został ochrzczony, aby okazać 

Ważne jest, aby podczas 
studiowania pism świętych 
zdefiniować trudne słowa. Po-
może ci to w lepszym ich zro-
zumieniu. Sprawdzaj przypisy 
do pism świętych, korzystaj ze 
słownika lub konsultuj się z 
rodzicem bądź nauczycielem, 
jeśli podczas studiowania 
napotykasz słowa, których nie 
rozumiesz. Pomocne może być 
zapisanie w pismach świętych 
znaczenia tych słów.

Zdefiniuj trudne słowa

posłuszeństwo prawom Bożym. Ukazuje nam to 
również Jego miłość dla nas i stanowi przykład, który 
powinniśmy naśladować.

Przeczytaj wersety: 1 Nefi 11:28–31 i pomyśl, jak wy-
pełnione służbą życie Jezusa Chrystusa ukazuje Jego 
łaskawość. Zwróć uwagę na to, komu służył Zbawiciel i 
kogo uzdrawiał.

3. Zapisz w dzienniku do studiowania, jak to, o czym 
przeczytałeś we fragmencie: 1 Nefi 11:28–31, pokazuje 

miłość Zbawiciela do Jego ludu. Jak myślisz, jaki ma to związek z 
Jego miłością do ciebie?

Przeczytaj wersety: 1 Nefi 11:32–33 i zastanów się, jak 
ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa ukazuje Jego łaska-
wość. Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego 
Earla C. Tingeya, który wówczas służył jako członek 
Prezydium Siedemdziesiątych, i dowiedz się, co powie-
dział na temat tego, jak Zadośćuczynienie Zbawiciela 
ukazuje Jego miłość i cię błogosławi:

„Jako ten, który został wybrany, by wypełnić wymaga-
nia Zadośćuczynienia, Jezus Chrystus zniżył się […], 
by Go kuszono, wystawiano na próby, wyszydzano, 
osądzono i ukrzyżowano mimo tego, że miał moc i 
władzę, by zapobiec tym wydarzeniom.

Prezydent John Taylor opisał to uniżenie 
[łaskawość — przyp. tłum.] Chrystusa 
tymi pięknymi słowami: ‘Przeto było 
konieczne, aby zszedł poniżej wszyst-
kiego, aby mógł wynieść innych ponad 
wszystko […]’ [The Mediation and Atone-
ment (1882), str. 144].

Cierpienie Chrystusa w ogrodzie Getsemane jest przy-
kładem najwspanialszej cechy Chrystusa, Jego dosko-
nałej miłości. Tutaj widzimy, że On naprawdę ukochał 
nas wszystkich. […]

Zadośćuczynienie to wydarzenie, dzięki któremu 
możemy pojednać się z Bogiem. […] W odniesieniu 
do rodziny oznacza to, że ponownie zjednoczymy się 
ze sobą oraz z Bogiem i Jego Synem, Jezusem Chry-
stusem. Oznacza to, że smutek rozstania zamieni się 
w szczęście ponownego zjednoczenia” („Wielki plan 
szczęścia”, Ensign lub Liahona, maj 2006, str. 73–74).

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa było niezbędną 
częścią Jego łaskawości i największym przejawem Jego 
miłości do nas.

4. Zapisz w dzienniku do studiowania, w jaki sposób 
wiedza o łaskawości Jezusa Chrystusa wpływa na twoje 

uczucia i miłość do Niego.

Zakończ dzisiejsze studiowanie, śpiewając, słuchając 
lub czytając słowa hymnu „Podziwiam miłości czyn” 
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(Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 38). Zwróć uwagę na 
wyrażenia, które świadczą o tym, co dziś studiowałeś. 
Zastanów się, dlaczego błogosławieństwa Zadośćuczy-
nienia Jezusa Chrystusa są przez ciebie „[pożądane] 
ponad wszystko” i dają ci „największą radość” (zob. 
1 Nefi 11:22–23). Jeśli, tak jak Nefi, będziesz pilnie dążył 
do zrozumienia prawd poprzez objawienie, zbliżysz się 
do Pana i odczujesz moc Jego ofiary w swoim życiu oraz 
radość, jaką ona ze sobą niesie.

 5. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 10–11 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 3: DZIEŃ 4

1 Nefi 12–14
Wprowadzenie
Opowieść o wizji Nefiego, która zaczyna się w roz-
dziale: 1 Nefi 11, ciągnie się dalej w rozdziałach: 1 Nefi 
12–14. W wizji tej Nefi ujrzał straszne tragedie, łącz-
nie z ostateczną zagładą jego potomstwa. Zobaczył, 
że niegodziwi usuną z Biblii proste i cenne prawdy, 
sprawiając, że wielu ludzi będzie błądzić w kwestiach 

duchowych. Jednakże ta wizja dała Nefiemu również 
powód do odczuwania wielkiej nadziei na przyszłość. 
Ujrzał Kolumba i kolonizację Ameryki. Zobaczył, że 
Pan przygotuje sposób na Przywrócenie ewangelii, łącz-
nie z przywróceniem wielu prostych i cennych prawd, 
które zostały utracone. Nefi był świadkiem tego, jak w 
dniach ostatnich Pan pomoże tym, którzy żyją w prawy 

sposób, i ochroni ich. Podczas studiowania rozdziałów: 
1 Nefi 12–14 zastanów się nad znaczeniem, jakie mają 
w twoim życiu proste i cenne prawdy nauczane w 
Księdze Mormona i innych pismach w dniach ostat-
nich. Kiedy będziesz starać się wieść prawe życie i 
szanować przymierza zawarte z Bogiem, ty też możesz 
zatriumfować nad złem.

1 Nefi 12
Nefi widzi przyszłość narodów Nefitów i Lamanitów
Na podstawie swej wizji Nefi opisał w rozdziale: 
1 Nefi 12, jaka będzie przyszłość jego potomstwa i jak 
wpłynie na nie ciemna mgła oraz ogromny i prze-
stronny budynek. Używał słowa potomkowie, kiedy 
mówił o przyszłych pokoleniach.

Nefi widział, że niektórzy z jego potomków przyjmą 
wszystkie błogosławieństwa Zadośćuczynienia. Widział 
też jednak, że jego potomkowie zostaną w końcu 
zniszczeni przez Lamanitów. Przeczytaj wersety: 1 Nefi 
12:19 i podkreśl powody, dla których Nefici mieli 
zostać zniszczeni. Pomyśl, jak możesz chronić się przed 
dumą i unikać pokus diabła.

1 Nefi 13:1–9
Nefi widzi wielki i występny kościół
Zakreśl te dyscypliny sportowe, które uprawiałeś lub 
oglądałeś, i dodaj inne jego rodzaje, które nie są tu 
wymienione, a którymi się interesujesz:

Piłka nożna

Krykiet

Koszykówka

Baseball

Tenis stołowy

Tenis ziemny

Rugby

Hokej

Siatkówka

Futbol amerykański

Przed turniejem zawodowi sportowcy często obserwują 
i studiują grę oraz strategię drużyny przeciwnej. Zrozu-
mienie celu, metod i strategii przeciwnika może pomóc 
nam przygotować się do obrony.

W rozdziale: 1 Nefi 13 na podstawie swej wizji Nefi 
opisał tych, którzy będą sprzeciwiali się Kościołowi 
Boga w dniach ostatnich. Przeczytaj fragment: 1 Nefi 
13:1–6 i dowiedz się, co powstanie pośród ludzi innych 
narodów — zgodnie z wizją Nefiego — i co na ten 
temat powiedział anioł.

Ten „wielki i występny kościół”, który 
widział Nefi, nie symbolizuje żadnej 
konkretnej grupy, wyznania czy kościoła. 
Starszy Bruce R. McConkie z Kworum 
Dwunastu Apostołów zdefiniował ten 
termin jako „wszystkie […] organizacje o 
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jakiejkolwiek nazwie bądź naturze […], które istnieją 
po to, aby odciągnąć ludzi ze ścieżki prowadzącej do 
Boga i Jego praw, a tym samym odciągnąć od zbawie-
nia w królestwie Bożym” (Mormon Doctrine, wyd. 2. 
[1966], str. 137–138). Możesz zapisać definicję Star-
szego McConkie obok wersetów: 1 Nefi 13:4–6.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 13:8–9 i znajdź pragnienia i 
motywy kierujące wielkim i występnym kościołem.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Jak myślisz, dlaczego trzeba wiedzieć, że 

Szatan zbiera swe siły, aby sprowadzić nas ze ścieżki prowadzącej 
do Boga i Jego praw?

W dalszej części studiowania rozdziału: 1 Nefi 13 zoba-
czysz, w jaki sposób wielki i występny kościół próbował 
powstrzymać tych, którzy szukali Zbawiciela.

1 Nefi 13:10–42
Nefi widzi ludy innych narodów w przyszłości, posiadające 
Biblię, Księgę Mormona i inne pisma święte dni ostatnich
Aby pokonać skutki działań wielkiego i występnego 
kościoła, Pan przygotował sposób na Przywrócenie 
Swojej ewangelii. W rozdziale: 1 Nefi 13 Nefi przewi-
dział takie wydarzenia, jak przybycie Kolumba i innych 
pielgrzymów do ziemi obiecanej, ponieważ „zstąpił na 
[nich] Duch Boga” (zob. 1 Nefi 13:12–13). Przewidział 
też wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych — 
kiedy to ludy innych narodów, które „[wydostały] się 
z niewoli”, walczyły z „[rodakami, którzy] zebrali się”, 
ale „[zostały wyratowane] mocą Boga od wszystkich 
narodów” (zob. 1 Nefi 13:16–19).

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 13:20–23 i dowiedz się, 
jaką książkę — zgodnie z tym, co ujrzał Nefi — zabrali 
ze sobą pierwsi kolonizatorzy spośród ludów innych 
narodów.

Obok wersetu: 1 Nefi 13:20 zapisz słowo „Biblia”. Nefi 
wyjaśnił, że Biblia będzie miała dla nas „wielką war-
tość” (1 Nefi 13:23) i że kiedy była spisywana, „poda-
wała pełnię ewangelii Pana” (1 Nefi 13:24). Wykorzystaj 
wersety: 1 Nefi 13:26–27, 29, aby uzupełnić puste 
miejsca w poniższym podsumowaniu:

Wielki i występny kościół usunął z Biblii „wiele 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , a także 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Pana” (1 Nefi 13:26). Usunął 
je, aby „- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  proste drogi Pana, aby 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ludzi i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ich serca” 
(1 Nefi 13:27). Ponieważ ich brakuje, „dla bardzo wielu 
będzie to - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ” (1 Nefi 13:29).

Po uzupełnieniu pustych miejsc ponownie przeczytaj to 
podsumowanie.

Jednym z celów wielkiego i występnego kościoła jest 
to, by „wykrzywić proste drogi Pana” (1 Nefi 13:27) 
poprzez usunięcie wielu prostych i cennych prawd. 
„Wykrzywianie” to wypaczanie tego, co jest proste. Za-
stanów się nad negatywnymi konsekwencjami odwra-
cania się od „[prostych dróg] Pana”.

Na podstawie pism świętych odpowiedz na 
następujące pytania:

• Co wyjawi Pan z powodu Swego miłosierdzia, zgod-
nie z wersetem: 1 Nefi 13:34? (Dobrze jest wiedzieć, 
że tytuł „Baranek” odnosi się do Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa).  

• O czym mówił Zbawiciel w wersetach: 1 Nefi 13:35–
36, że będzie ukryte, aby było wyjawione ludom 
innych narodów?  

• Co powiedział anioł, zgodnie z wersetem: 1 Nefi 
13:36, że zawarto w zapisach, które zostaną ukryte, 
to jest w Księdze Mormona?  

• O jakie „inne księgi” oprócz Księgi Mormona może 
chodzić w wersecie: 1 Nefi 13:39?  

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 13:40–41 i podkreśl, co wy-
jawią ludziom Księga Mormona i „inne księgi”. Ważne 
jest, by zauważyć, że musimy przyjść do Zbawiciela 
„zgodnie ze słowami Baranka” (1 Nefi 13:41) — czyli 
słowami pism świętych.

Dzięki tej części wizji Nefiego dowiedzieliśmy się, że 
Księga Mormona i pisma święte w dniach ostat-
nich przywracają proste i cenne prawdy, które 
pomagają nam dowiedzieć się, że Jezus Chrystus 
jest Synem Bożym, i mówią nam, w jaki sposób 
do Niego przystąpić.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak proste i cenne prawdy 
znajdujące się w Księdze Mor-
mona i w innych pismach 
świętych w dniach ostatnich 
wpłynęły na twoje świadec-
two o Jezusie Chrystusie?
b. Jak pomogły ci zrozumieć 
Jego ewangelię i żyć zgodnie 
z nią?

Oceń, jak pisma święte 
pomagają ci zbliżyć się do 
Zbawiciela.

Kiedy zapisujesz swoje 
przemyślenia na temat pism 
świętych, daj sobie na to czas. 
Mimo że chcesz ukończyć 
zadanie, uważnie zastanawiaj 
się nad pytaniami. Niektóre 
z nich wymagają czasu i na-
mysłu. Podczas pisania staraj 
się o przewodnictwo Ducha 
Świętego.

Zapisuj swoje 
przemyślenia na 
temat pism świętych
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1 Nefi 14:1–17
Nefi widzi bitwę pomiędzy wielkim i występnym kościołem 
a Kościołem Baranka Bożego
W rozdziale: 1 Nefi 14 czytamy o bitwie pomiędzy 
wielkim i występnym kościołem a Kościołem Baranka 
Bożego. Przeczytaj wersety: 1 Nefi 14:10–13 i dowiedz 
się, po której stronie było więcej ludzi. Czytając werset: 
1 Nefi 14:12, zwróć uwagę, dlaczego liczba ludzi wspie-
rających Kościół Baranka była niewielka i dlaczego 
wielki i występny kościół był w stanie zgromadzić tak 
wielkie rzesze.

Jak byś się czuł, gdybyś brał udział w wojnie, a liczba 
wojsk przeciwnika przewyższałaby liczbę twoich sprzy-
mierzeńców? Przeczytaj werset: 1 Nefi 14:14 i podkreśl 
wyrażenia, które wskazują na pomoc, jaką podczas 
walki ze złem uzyskają „[święci] […] kościoła Baranka” 
i „lud przymierza z Panem”.

Ważną zasadą nauczaną we fragmencie: 1 Nefi 14:1–17 
jest to, że jeśli będziemy żyć w prawy sposób i bę-
dziemy dotrzymywać zawartych przymierzy, moc 
Boża pomoże nam zatriumfować nad złem.

 3. Zapisz w dzienniku do studiowania jeden akapit, w 
którym wyjaśnisz, w jaki sposób zaliczanie się do „ludu 

przymierza z Panem” i bycie „[uzbrojonym] w prawość” (życie w 
prawy sposób) pomogło ci zatriumfować nad pokusami, które 
mogłyby odwieść cię ze ścieżki prowadzącej do Boga i od Jego 
praw.

Nefi widział, że w dniach ostatnich ci, którzy popierają 
wielki i występny kościół, „zginą” (1 Nefi 14:3). Możesz 
być pewien, że królestwo Boże zatriumfuje w dniach 
ostatnich.

 4. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 12–14 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 4: DZIEŃ 1

1 Nefi 15
Wprowadzenie
W rozdziale: 1 Nefi 15 dostrzeżesz kontrast pomiędzy 
pilnymi wysiłkami Nefiego — który dążył do otrzy-
mania osobistego objawienia — a wiarołomnymi 

wysiłkami jego braci. Podczas studiowania tego roz-
działu zastanów się nad tym, jakie ty wkładasz wysiłki 
w otrzymanie odpowiedzi i przewodnictwa od Pana.

1 Nefi 15:1–11
Bracia Nefiego narzekają, że nie potrafią zrozumieć wizji 
Lehiego
Wiele działań wymaga wysiłku z naszej strony, zanim 
będziemy mogli cieszyć się ich wynikami. Pomyśl o za-
jęciach, w jakich brałeś udział — takich jak nauka, gra 
na instrumencie muzycznym czy sport — i zastanów 
się nad związkiem pomiędzy wkładanym wysiłkiem a 
wynikającymi z niego rezultatami. Poszukaj podobnej 
zależności podczas studiowania rozdziału: 1 Nefi 15. 
Zwróć uwagę, jak wkładanie wysiłków odnosi się do 
poznawania prawd duchowych i otrzymywania obja-
wienia od Pana.

Nefi powrócił do namiotu ojca po tym, jak usilnie starał 
się zrozumieć wizję i nauki Lehiego, i po otrzymaniu 
własnego objawienia. Spotkał tam braci, którzy spierali 
się ze sobą. Przeanalizuj fragment: 1 Nefi 15:1–3 i do-
wiedz się, o co się spierali.
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W wersetach: 1 Nefi 15:6–7 podkreśl, co martwiło braci 
Nefiego i co spowodowało ów spór. Dlaczego — zgod-
nie ze słowami wersetu: 1 Nefi 15:3 — trudno im było 
zrozumieć nauki Lehiego?   
 

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 15:8 i podkreśl pytanie, 
jakie Nefi zadał swoim braciom. Dlaczego pytanie, 
jakie zadał Nefi po tym, czego sam doświadczył, było 
logiczne?

Podkreśl odpowiedź braci znajdującą się w wersecie: 
1 Nefi 15:9. Słowo albowiem oznacza ponieważ. Mówiąc 
innymi słowy, bracia Nefiego wyjaśnili: „Nie pytaliśmy, 
ponieważ Pan nie wyjawia nam takich rzeczy”.

 1. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który nie prosi 
Pana o przewodnictwo, ponieważ nie wierzy, że On odpo-

wie. Przestudiuj werset: 1 Nefi 15:11 i zastanów się nad radą, ja-
kiej Nefi udzielił swoim braciom na temat uzyskiwania odpowiedzi 
od Pana. Następnie w dzienniku do studiowania napisz list zachę-
cający przyjaciela do zwrócenia się do Pana z wiarą. Podziel się 
radą Nefiego i własnymi przemyśleniami na temat modlitwy.

Jedną z zasad ewangelii, jakiej uczymy się na podsta-
wie działań i doświadczeń Nefiego i jego braci, jest to, 
że jeśli będziemy prosić Pana z wiarą i będziemy 
przestrzegać Jego przykazań, to będziemy przygo-
towani na otrzymanie od Niego objawienia oraz 
wskazówek.

 2. Wybierz jedno z poniższych pytań i odpowiedz na nie 
w dzienniku do studiowania:

 a. Co byś powiedział nowemu członkowi Kościoła, aby pomóc 
mu zrozumieć, czego się od nas wymaga, abyśmy mogli być na-
uczani i prowadzeni przez Pana?
 b. Jak twoje wysiłki związane z poznawaniem prawd duchowych 
i dążeniem do uzyskania przewodnictwa Pana wpłynęły na twoją 
zdolność odczuwania Ducha i rozumienia ewangelii?

W ciągu następnego dnia podziel się swoją odpowie-
dzią na powyższe polecenie z rodzicem, innym człon-
kiem rodziny, przywódcą kościelnym lub nauczycielem. 
Poproś tę osobę, aby podzieliła się z tobą własnymi 
doświadczeniami na temat tego, kiedy starała się i wy-
kazywała się wiarą, by uzyskać pomoc i przewodnictwo 
od Ojca Niebieskiego.

1 Nefi 15:12–20
Nefi wyjaśnia znaczenie rozproszenia i zgromadzenia Izraela
Bracia Nefiego byli zdezorientowani w kwestii proroc-
twa i nauk Lehiego na temat drzewa oliwnego oraz 
ludzi innych narodów (zob. 1 Nefi 15:7; zob. także 
1 Nefi 10:12–15). Nefi wyjaśnił, że rozproszenie natu-
ralnych gałęzi drzewa oliwnego symbolizuje fizyczne i 
duchowe rozproszenie domu Izraela (ludu przymierza 

z Bogiem) z powodu ich nieposłuszeństwa. Będąc roz-
proszeni, utracili wiedzę o ewangelii oraz świadomość 
tego, że są częścią domu Izraela. W ramach gromadze-
nia domu Izraela w dniach ostatnich ludzie na całej 
ziemi przyjmą przywróconą ewangelię i zdadzą sobie 
sprawę z tego, że są ludem przymierza z Panem (zob. 
1 Nefi 15:14–15).

Przeczytaj werset: 1 Nefi 15:14 i zaznacz, co zrozumie 
w dniach ostatnich rozproszony Izrael.

Nefi nauczał, że ci, którzy przystąpią do Kościoła, będą 
niczym „wszczepieni w prawdziwe drzewo oliwne” 
(1 Nefi 15:16). Powiedział też, że owo wszczepianie, 
czyli gromadzenie Izraela — podobnie jak rozpro-
szenie — dokona się „przez ludzi innych narodów” 
(1 Nefi 15:17). W zrozumieniu może pomóc to, że „w 
pismach świętych wyrażenie ludzie innych narodów 
ma kilka znaczeń. Czasami odnosi się do ludzi, którzy 
nie mają pochodzenia izraelskiego, czasami do ludzi, 
którzy nie mają pochodzenia żydowskiego, a czasami 
do narodów, które żyją bez ewangelii — choć może w 
nich płynąć krew ludu izraelskiego. Ta ostatnia definicja 
w szczególny sposób określa owo wyrażenie, które wy-
stępuje w Księdze Mormona” (Guide to the Scriptures, 
„Gentiles”, scriptures.lds.org).

Pan dotrzymuje Swoich obietnic i pamięta o przy- 
mierzach zawartych ze Swymi dziećmi. Pragnie, aby 
wszystkie Jego dzieci otrzymały błogosławieństwa 
wiecznej ewangelii (zob. 1 Nefi 15:18). Twoje wysiłki 
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związane z dzieleniem się ewangelią z przyjaciółmi i 
rodziną oraz twoje postanowienie, by służyć zaszczytnie 
na misji, pomoże w wypełnieniu proroctwa Lehiego.

1 Nefi 15:21–36
Nefi odpowiada na pytania braci na temat wizji Lehiego na 
podstawie własnego doświadczenia
Dalsza część rozdziału: 1 Nefi 15 obejmuje pytania 
dotyczące wizji Lehiego, jakie bracia zadali Nefiemu. 
Zapytali: „Co oznacza żelazny pręt prowadzący do 
drzewa, który nasz ojciec widział?” (1 Nefi 15:23). 
Przeczytaj odpowiedź Nefiego znajdującą się w wer-
setach: 1 Nefi 15:24–25 i dowiedz się, jakie są błogo-
sławieństwa obiecane tym, którzy pilnie zważają na 
słowo Boże. W poniższych wypowiedziach Prezydenta 
Ezry Tafta Bensona dotyczących mocy słowa Bożego 
podkreśl wyrażenia, które są podobne do tego, czego 
nauczał Nefi:

• „Słowo Boże nie tylko wiedzie nas do owocu, który 
jest pożądany ponad wszystko inne, ale też w samym 
słowie Bożym i za jego pośrednictwem możemy 
znaleźć siłę potrzebną do oparcia się pokusie, siłę do 
udaremnienia wysiłków Szatana i jego emisariuszy”.

• „Słowo […] ma moc ufortyfikowania Świętych i 
uzbrojenia ich Duchem, aby mogli oprzeć się złu, 
trwać przy dobru i znaleźć w tym życiu radość”.

• „Sukces w prawości, moc unikania podstępów i 
opierania się pokusie, przewodnictwo w naszym 
codziennym życiu, uzdrawianie duszy — to zaledwie 
kilka z obietnic, jakich udzielił Pan tym, którzy 
zastosują się do Jego słowa. […] Bez względu na to, 
jak pilni możemy być w innych dziedzinach, pewne 
błogosławieństwa znaleźć można tylko w pismach 
świętych, tylko w poznaniu słowa Pana i mocnym 
trzymaniu się go, kiedy idziemy poprzez ciemną 
mgłę ku drzewu życia” („The Power of the Word”, 
Ensign, maj 1986, str. 80, 82).

Konieczne jest, abyśmy trzymali się słowa Bożego 
dzięki studiowaniu pism świętych, modlitwie i słucha-
niu natchnionych przywódców.

 3. W dzienniku do studiowania zaprojektuj ulotkę pro-
mującą słowo Boże. Nie zapomnij wspomnieć o błogosła-

wieństwach, jakie Nefi obiecał tym, którzy mocno trzymają się 
słowa Bożego. Możesz wspomnieć o tym, gdzie można znaleźć 
słowo Boże.
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Zastanów się nad zapisaniem następującej zasady 
w swoich pismach świętych obok fragmentu: 1 Nefi 
15:24–25: Codzienne studiowanie słowa Bożego i 
postępowanie zgodnie z nim wzmacnia nas, aby-
śmy mogli oprzeć się pokusom Szatana.

 4. Aby wzmocnić swoje świadectwo na temat tej zasady, 
odpowiedz w swoim dzienniku do studiowania na jedno 

lub oba z następujących pytań:
 a. Jakie doświadczenie związane z osobistym studiowaniem pism 
świętych pomogło ci dowiedzieć się, że ta zasada jest prawdziwa?
 b. Jak możesz przekonać się, że ta zasada jest prawdziwa?

W wizji Lehiego ci, którzy mocno trzymali się żelaz-
nego pręta, byli bezpiecznie prowadzeni przez ciemną 
mgłę do drzewa życia. W wersecie: 1 Nefi 15:26 bracia 
Nefiego poprosili go, aby wyjaśnił, jakie jest znaczenie 
rzeki, która przepływała w pobliżu drzewa życia. Zajrzyj 
do wersetów: 1 Nefi 15:27–29 i dowiedz się, co symbo-
lizowała rzeka.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 15:32–36. Dlaczego bracia 
Nefiego byli niespokojni z powodu tych nauk?

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jakie części wizji Lehiego i interpretacji Nefiego ukazują mi-
łość Bożą i troskę o braci Nefiego?
 b. Jak widoczna jest miłość i troska Boga o ciebie w rozdziale: 
1 Nefi 15?

 6. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 15 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 4: DZIEŃ 2

1 Nefi 16
Wprowadzenie
Odczuwszy moc tkwiącą w słowach Nefiego, jego bra-
cia ukorzyli się przed Panem. Kiedy rodzina wędrowała 
przez pustynię, Pan dał im Liahonę, aby ich prowadziła 
podczas tej podróży. Rodzina doświadczyła wielu trud-
ności w czasie wędrówki, wliczając w to utratę spręży-
stości łuków i złamanie łuku Nefiego, co ograniczało 
możliwości zdobycia pożywienia. Choć większa część 
rodziny szemrała z powodu tej straty, Nefi zrobił nowy 

łuk i poradził się Pana w kwestii tego, gdzie udać się 
na łowy. Studiowanie rozdziału: 1 Nefi 16 da ci możli-
wość zastanowienia się nad tym, jak ty byś zareagował 
zarówno na zganienie, jak i na nieszczęście. Tak jak Pan 
prowadził rodzinę Lehiego przez trudne chwile, tak bę-
dzie prowadził ciebie przez wyzwania, jakie napotkasz, 
jeśli w pokorze będziesz starał się uzyskać radę Pana i 
według niej postępować.

1 Nefi 16:1–6
Nefi reaguje na szemranie swoich braci
Czy widziałeś, jak komuś została zwrócona uwaga lub 
został zganiony za niewłaściwe zachowanie? Jak zarea-
gowała ta osoba?

Laman i Lemuel czuli się zganieni przez Nefiego, 
kiedy nauczał ich, że niegodziwi zostaną odrzuceni i 
nie będą mogli spożywać owocu z drzewa życia (zob. 
1 Nefi 15:36–16:1). Przeczytaj wersety: 1 Nefi 16:1–2 i 
podkreśl, jak — zgodnie z tym, co powiedział Nefi — 
niektórzy ludzie reagują na prawdę, jeśli nie postępują 
według niej.

Wyrażenie „prawda rani winnego głęboko” oznacza, że 
dana osoba odczuwa winę. Jak myślisz, co to znaczy, że 
winny „uznaje [prawdę] za twardą”?   
 

 1. Wypisz w dzienniku do studiowania, co możesz zro-
bić, aby być posłusznym, nawet gdy trudno jest słuchać 

słów prawdy i gdy „rani [cię ona] głęboko” (1 Nefi 16:2). Jak my-
ślisz, dlaczego niektórym młodym ludziom trudno jest żyć zgod-
nie z pewnymi prawdami? Porównaj swoją listę z tym, co Nefi 
powiedział Lamanowi i Lemuelowi w wersetach: 1 Nefi 16:3–4.

Jak, zgodnie z wersetem: 1 Nefi 16:5, Laman i Lemuel 
postanowili zareagować na pouczenie Nefiego? Jakie 
słowo lub wyrażenie zawarte w tym wersecie opisuje, 
co powinniśmy zrobić, kiedy prawda rani nas głęboko? 
Zaznacz w pismach świętych odpowiedzi na te pytania.

1 Nefi 16:7–33
Rodzina Lehiego prowadzona jest przez Liahonę
Określ poniższe zdania jako prawdziwe (P) lub 
fałszywe (F) poprzez zakreślenie swojej odpowiedzi:

P F Nefi poślubił najstarszą córkę Ismaela.
P F Lehi otrzymał kulę podobną do kompasu, 

zwaną Liahoną.
P F Kula miała cztery strzałki, które wskazywały 

kierunek Lehiemu i jego rodzinie.
P F Kiedy rodzina Lehiego dostała kulę, ich podróż 

przez pustynię była łatwa.
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Podczas studiowania fragmentu: 1 Nefi 16:7–10 oraz 
streszczenia rozdziału, przejrzyj swoje odpowiedzi na 
pierwsze trzy pytania (zob. także Alma 37:38). Prze-
czytaj wersety: 1 Nefi 16:17–19, aby sprawdzić, czy 
twoja odpowiedź na pytanie czwarte jest poprawna. 
(Poprawne odpowiedzi znajdują się na końcu lekcji).

Nawet jeśli będziemy posłuszni, wciąż będziemy 
napotykać próby. Wiele z nich nie jest konsekwencją 
podejmowania złych decyzji. Są one raczej wyni-
kiem życia w doczesności, ale jednocześnie dają nam 
możliwość uczenia się i wzrastania podczas doczesnej 
podróży — na wzór Zbawiciela (zob. NiP 122:7–8). 
Jednym ze sprawdzianów w tym życiu jest to, jak zare-
agujemy na owe próby.

W oparciu o opis kuli przedstawiony przez Nefiego w 
wersecie: 1 Nefi 16:10 powiedz, jak taki dar mógłby być 
pomocny Lehiemu i jego rodzinie podczas podróży do 
ziemi obiecanej? Znajdź i zaznacz w wersecie: 1 Nefi 
16:16, jaką korzyść przyniosła Liahona rodzinie Lehiego.

Przestudiuj fragment: 1 Nefi 16:20–22 i dowiedz się, 
jak zareagowali niektórzy członkowie rodziny Lehiego, 
kiedy Nefi złamał swój łuk. Przestudiuj wersety: 1 Nefi 
16:23–25, 30–32, szukając reakcji Nefiego na tę próbę. 
Jak jego reakcja wpłynęła na rodzinę?

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Czego się dowiedziałeś, porównując różne 

reakcje Nefiego i jego rodziny na tę samą próbę?

Nefi, zamiast narzekać, zrobił nowy łuk, a następnie 
zwrócił się o przewodnictwo, by wiedzieć, gdzie ma 
iść, by znaleźć pożywienie. Przykład Nefiego pokazuje, 
że jeśli będziemy robić wszystko, co jest w naszej 
mocy, oraz zastosujemy się do wskazówek Pana, 
On pomoże nam przejść przez trudności.

W ciągu opisanych wydarzeń Pan wyjaśnił Lehiemu, 
jak działa Liahona. Poszukaj w wersetach: 1 Nefi 
16:26–29, czego wymagał Pan, aby mógł prowadzić 
rodzinę Lehiego za pośrednictwem Liahony.

 3. Wyobraź sobie, że uczysz małe dziecko, czym jest Lia-
hona. W prostych słowach wyjaśnij w dzienniku do stu-

diowania, jak Liahona prowadziła rodzinę Lehiego i co musieli 
robić, aby nadal ich ona wiodła.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: W jaki sposób Liahona pokazuje nam, że 

„małymi środkami Pan Bóg doprowadza do spełnienia waż-
nych celów”? (1 Nefi 16:29).
Pan — podobnie jak w przypadku ludu Lehiego — 
ofiarował ci wiele darów, aby pomóc ci w uzyskaniu 
osobistego przewodnictwa. Przeczytaj trzy następujące 
wypowiedzi na temat niektórych z tych darów i zasta-
nów się, jak każdy z nich podobny jest do Liahony.

Błogosławieństwo patriarchalne
Prezydent Thomas S. Monson mówił o błogosławieństwie 
patriarchalnym jako osobistej Liahonie:

„Ten sam Pan, który dał Liahonę Le-
hiemu, w dzisiejszych czasach daje wam i 
mnie rzadki i cenny dar, aby nadawać 
kierunek naszemu życiu, wskazywać 
zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa i 
wytyczać naszą drogę, a nawet zapewnić 

bezpieczną podróż — nie do ziemi obiecanej, ale do 
naszego niebiańskiego domu. Dar, o którym mówię, to 
błogosławieństwo patriarchalne. Każdy godny członek 
Kościoła jest upoważniony do otrzymania tego naj-
droższego, a nawet bezcennego skarbu. […]

[…] Nie chodzi o to, żeby błogosławieństwo staran-
nie złożyć i schować. Nie należy go oprawiać w ramki 
ani publikować. Trzeba je natomiast czytać. Trzeba je 
kochać. Trzeba podążać za jego radami. Wasze błogo-
sławieństwo patriarchalne przeprowadzi was przez 
największe mroki nocy, przez życiowe zawirowania. 
[…] Wasze błogosławieństwo patriarchalne jest dla was 
osobistą Liahoną, która wyznacza i utrzymuje wasz 
kurs” („Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, 
Ensign, listopad 1986, str. 65–66).

Pisma święte i słowa proroków
Starszy W. Rolfe Kerr, który wówczas 
służył jako Siedemdziesiąty, potwierdził, że 
słowa Chrystusa i Jego sług są duchową 
Liahoną: „Słowa Chrystusa dla każdego z 
nas mogą być osobistą Liahoną, 
wskazującą nam drogę. Nie bądźmy 

opieszali, gdy droga wydaje się łatwa. Z wiarą zasiejmy 
słowa Chrystusa w naszych umysłach i w naszych 
sercach, tak jak są zapisane w pismach świętych i jak 
wypowiadają je współcześni prorocy, widzący i 
objawiciele. Z wiarą i pilnością napawajmy się słowami 
Chrystusa, ponieważ słowa Chrystusa będą naszą 
duchową Liahoną, mówiącą nam o tym, co powinniśmy 
czynić” („Słowa Chrystusa naszą duchową Liahoną”, 
Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 37).

Duch Święty
Starszy David A. Bednar z Kworum 
Dwunastu Apostołów porównał Ducha 
Świętego i Liahonę: „W miarę jak staramy 
się zmieniać nasze nastawienie i czyny na 
bardziej sprawiedliwe, Duch Święty staje 
się dla nas tym, czym Liahona była dla 

Lehiego i jego rodziny w ich czasach. Czynniki, dzięki 
którym Liahona działała dla Lehiego, zapewnią 
towarzystwo Ducha Świętego w naszym życiu. I tak 
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samo jak te czynniki, które przyczyniły się do tego, że 
Liahona przestawała działać w czasach starożytnych, 
spowodują, że Duch Święty nas opuści” („Aby zawsze 
mogli mieć ze sobą Jego Ducha”, Ensign lub Liahona, 
maj 2006, str. 30).

 5. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania dwa lub 
trzy sposoby, na jakie błogosławieństwo patriarchalne, pi-

sma święte i słowa proroków lub Duch Święty są jak Liahona.
 6. Opisz w dzienniku do studiowania sytuację, kiedy po-
stępowanie według wskazówek zawartych w jednym ze 

źródeł wymienionych powyżej sprawiło, że otrzymałeś przewod-
nictwo Pańskie.

1 Nefi 16:34–39
Córki Ismaela opłakują jego śmierć, a Laman przygotowuje 
plan zabicia Lehiego i Nefiego
Z wersetów: 1 Nefi 16:34–38 dowiadujemy się, że 
Ismael zmarł po długiej wędrówce po pustyni. Jego 
córki bardzo rozpaczały po stracie ojca, a niektórzy z 
członków jego rodziny szemrali przeciwko Lehiemu i 
Nefiemu i chcieli wracać do Jerozolimy. Laman nawet 
spiskował w celu zamordowania Nefiego i Lehiego. 
Ponownie bracia Nefiego okazali swoją słabość i wiaro-
łomstwo, ponieważ nie dążyli do poznania woli Pana. 
Odrzucili Ducha Świętego i pomoc, jakiej by im udzielił.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 16:39 i dowiedz się, co Pan 
uczynił w tej sytuacji. Na podstawie tego, czego dowie-
działeś się z tego wersetu, powiedz, dlaczego Pan nas 
karci.   
 

Pan prowadzi nas i karci dla naszego dobra. Jeśli bę-
dziemy postępować zgodnie z Jego wskazówkami lub 
naganami, będzie nas błogosławić.

 7. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 16 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
Odpowiedzi na quiz — prawda/fałsz: (1) F, (2) P, (3) F, 
(4) F.

CZĘŚĆ 4: DZIEŃ 3

1 Nefi 17
Wprowadzenie
Po ośmioletniej wędrówce po pustyni rodzina Lehiego 
przybyła na miejsce znajdujące się nad brzegiem mo-
rza. Nazwali to miejsce Obfitość. Nefi podporządkował 
się nakazowi Pana i wybudował statek. Skarcił swoich 
braci za ich niegodziwość, która uniemożliwiła im 
otrzymanie natchnienia od Pana. Podczas studiowania 
rozdziału: 1 Nefi 17 oraz zastanawiania się nad przy-
kładem Nefiego zauważysz, że dzięki posłuszeństwu 
możesz osiągnąć wszystko, co Bóg nakaże. Nauczysz 
się też lepiej rozpoznawać cichy głos Pana, kiedy bę-
dzie do ciebie przemawiać.

1 Nefi 17:1–51
Rodzina Lehiego udaje się do krainy Obfitość, gdzie Nefi 
miał zbudować statek
Czy swoje życie opisałbyś jako łatwe czy trudne? 
Dlaczego? Przeczytaj wersety: 1 Nefi 17:1, 4, 6 i zakreśl 
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słowa, które pokazują, czy czas, jaki Nefi i jego rodzina 
spędzili na pustyni, należał do łatwych czy trudnych.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 17:3 i znajdź podany przez 
Nefiego powód, dla którego jego rodzina była błogo-
sławiona w trudnych chwilach — rozpoczyna się on od 
słowa jeśli. Zaznacz tę zasadę w pismach świętych.

W pismach świętych 
zasady ewangelii często 
podawane są w formie 
przyczynowo- skutkowej 
jako „jeśli -  to”. Ową for-
mułę „jeśli -  to” można 
dostrzec w odniesieniu 
do życia poszczególnych 
osób, a także rodzin 
czy całych narodów. 
Słowo jeśli opisuje nasze 
działanie, a słowo to 
wyjaśnia konsekwencje 
lub błogosławieństwa, 
które otrzymamy w 

wyniku tego działania. Choć werset: 1 Nefi 17:3 nie 
zawiera słowa to, opisuje on działanie oraz wynika-
jące z niego błogosławieństwa. Jak wyraziłbyś wła-
snymi słowami zasadę, o której świadczył Nefi? Jeśli 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , to  

.

Zwróć uwagę, jak ta zasada zilustrowana jest w werse-
tach: 1 Nefi 17:2, 12–13. Podczas czytania ich zaznacz 
kilka sposobów, na jakie Pan wzmocnił i pobłogosławił 
Nefiego i jego rodzinę, kiedy przestrzegali przykazań. 
Szukaj dodatkowych dowodów świadczących o praw-
dziwości tej zasady, kiedy będziesz studiował na temat 
doświadczenia Nefiego.

1. Zarezerwuj sobie czas na to, aby w dzienniku do stu-
diowania wnikliwie odpowiedzieć na następujące pytania. 

Ćwiczenie to pomoże ci dostrzec, że Nefi nadal żył zgodnie z za-
sadą, jaką wyraził w wersecie: 1 Nefi 17:3, choć nie udało się to 
innym członkom jego rodziny. Nie zapomnij zastanowić się nad 
tym, jak ta zasada odnosi się do twojego życia.
a. Co Pan nakazał Nefiemu? (Zob. 1 Nefi 17:7–8). Co mogło być 
trudne w przestrzeganiu tego nakazu?
 b. Co robi na tobie wrażenie w reakcji Nefiego na ten nakaz? 
(Zob. 1 Nefi 17:9–11, 15–16). Jak zareagowali jego bracia? (Zob. 
1 Nefi 17:17–21). Czego możesz nauczyć się z ich reakcji?
 c. Nefi odpowiedział swym braciom, przywołując doświadczenie 
Mojżesza. W jaki sposób Pan pomógł Mojżeszowi wykonać to, co 
mu nakazał? (Zob. 1 Nefi 17:23–29). Pod jakim względem bracia 
Nefiego byli jak dzieci Izraela? (Zob. 1 Nefi 17:30, 42).
 d. Czy są jakieś przykazania, które są dla ciebie trudne? W jaki 
sposób możesz zareagować na trudne zadanie czy nakaz od 
Boga, mając za wzór Nefiego i Mojżesza?

Podczas studiowania pism 
świętych szukaj słów lub 
wyrażeń takich, jak „i tak 
widzimy”, „zatem”, „albo-
wiem”, „oto” lub „jeśli…, 
to…”. Często sygnalizują one, 
że za chwilę pojawi się dok-
tryna bądź zasada ewangelii.

Naucz się, jak 
rozpoznawać 
zasady i doktryny

Kiedy ukończysz powyższe zadanie, przeczytaj wyznanie 
wiary Nefiego znajdujące się w wersecie: 1 Nefi 17:50.

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 17:51 i zastosuj go do sie-
bie, dodając swoje imię po słowie „mnie” i zastępując 
wyrażenie „zbudował statek” przykazaniem, o którym 
wspomniałeś w odpowiedzi na pytanie d.

2. W dzienniku do studiowania napisz o doświadczeniu 
(własnym lub kogoś, kogo znasz), które pomogło ci do-

wiedzieć się, że jeśli będziesz wierny Bogu, On pomoże ci w 
osiąg nięciu wszystkiego, o co cię poprosi.

Zasada, której przykładem jest całe życie Nefiego, i to, co 
opisano w rozdziale: 1 Nefi 17, brzmi: jeśli przestrze-
gamy przykazań, to Pan wzmacnia nas i zapewnia 
nam środki na dokonanie tego, co nakazuje.

1 Nefi 17:45–55
Nefi gani swoich braci za ich niegodziwość
Przeczytaj wersety: 1 Nefi 17:48, 53–54 i dowiedz się, dla-
czego Nefi „[wyciągnął] rękę w kierunku [swych] braci”.

Co, zgodnie z wersetem: 1 Nefi 17:53, Pan zrobił bra-
ciom Nefiego? Dlaczego?  

Wstrząs, jakiego doznali bracia Nefiego, był jednym 
ze sposobów, na jakie Pan próbował porozumieć się z 
nimi. Przeczytaj werset: 1 Nefi 17:45 i dowiedz się, na 
jakie inne sposoby Pan próbował się z nimi porozumieć.

Zastanów się nad poniższym cytatem z 
wypowiedzi Prezydenta Boyda K. Packera 
z Kworum Dwunastu Apostołów: „Duch 
Święty mówi głosem, który bardziej 
poczujecie, niż usłyszycie. Opisywany on 
jest jako ‘spokojny cichy głos’ [NiP 85:6]. 

Mówiąc o ‘słuchaniu’ podszeptów Ducha, najczęściej 
określa się je słowami: ‘Miałem uczucie…’” („Personal 
Revelation: The Gift, the Test, and the Promise”, Ensign, 
listopad 1994, str. 60).

Możesz zaznaczyć werset: 1 Nefi 17:45 i zapisać obok 
następującą zasadę: Duch Święty przemawia spo-
kojnym cichym głosem, który bardziej czujemy, 
niż słyszymy.

3. W dzienniku do studiowania pism świętych odpo-
wiedz na następujące pytania:

 a. Kiedy miałeś uczucie, że Pan mówi cichym, spokojnym głosem?
 b. Co możesz zrobić, aby poczuć i rozpoznać spokojny, cichy głos?

Zaznacz następujące słowa w wersecie: 1 Nefi 17:45: 
„mówił On do was jako cichy głos sumienia, lecz wy 
nie byliście już w stanie go odczuć i usłyszeć Jego 
słów”. Jeszcze raz spójrz na pierwsze zdanie wersetu: 
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1 Nefi 17:45 i znajdź powód, dla którego bracia Ne-
fiego „nie byli już w stanie” usłyszeć Jego głosu.

W jaki sposób grzech może przeszkodzić w odczu-
waniu Ducha Świętego? Jakiego rodzaju rzeczy mogą 
nam przeszkadzać w odczuwaniu Ducha Świętego?  
  
  
 

Prezydent James E. Faust z Rady Prezydenta Kościoła 
użył analogii, aby wskazać, w jaki sposób grzech może 
uniemożliwić nam odczuwanie Ducha Świętego:

„Dzięki zaawansowanej technologii 
obecnie bardzo często komunikujemy się 
za pomocą telefonów komórkowych. 
Czasami jednak natrafiamy na martwe 
punkty, gdzie nie dochodzi sygnał 
telefoniczny. Tak się dzieje, kiedy posia-

dacz telefonu znajduje się w tunelu lub kanionie albo 
gdy występują inne zakłócenia.

To samo dotyczy boskiej komunikacji. […] Często sami 
sprawiamy, że znajdujemy się w duchowo martwych 
punktach — w miejscach i sytuacjach, które blokują 
boskie wiadomości. Niektóre z tych punktów to złość, 
pornografia, grzech, egoizm i inne sytuacje, które są 
obrazą dla Ducha” („Czy otrzymałeś właściwą wiado-
mość?”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 67).

 4. Zastanów się, jak dobrze przysłuchiwałeś się przesła-
niom, jakie Pan próbował ci ostatnio przekazać. Wypisz w 

dzienniku do studiowania wszelkie „duchowo martwe punkty” 
— sytuacje i miejsca, które mogą uniemożliwiać ci usłyszenie 
spokojnego, cichego głosu — i napisz, co zrobisz, aby ich unikać.

Możesz otrzymać przekaz od Pana za pośrednictwem 
spokojnego i cichego głosu, kiedy będziesz starał się 
być godny i kiedy będziesz zwracał uwagę na te deli-
katne podszepty.

 5. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 17 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 4: DZIEŃ 4

1 Nefi 18–19
Wprowadzenie
Postępując zgodnie ze wskazówkami Pana, Nefi i jego 
rodzina ukończyli budowę statku i wypłynęli ku ziemi 
obiecanej. Podczas tej podróży wiele osób — pod wo-
dzą Lamana i Lemuela — zbuntowało się. W wyniku 
tego buntu Liahona przestała działać i ogromny sztorm 
przeraził wszystkich ludzi na statku. Kiedy buntownicy 
odpokutowali, a Nefi pomodlił się, Liahona zaczęła 
działać i Pan uciszył burzę, ponownie wskazując 
kierunek podróży. Po przybyciu do ziemi obiecanej 
Nefi nawoływał rodzinę, aby pamiętała o Zbawicielu i 
odnosiła pisma święte do siebie. Podczas studiowania 
rozdziałów: 1 Nefi 18–19 porównaj doświadczenie 
Nefiego związane ze stawianiem czoła wyzwaniom do 
tego, jak ty radzisz sobie z próbami. Staraj się naślado-
wać przykład Nefiego.

1 Nefi 18:1–8
Rodzina Lehiego przygotowuje się do wypłynięcia ku ziemi 
obiecanej
Dlaczego ważne jest, aby zarówno pilnie pracować, 
jak i dążyć do uzyskania wskazówek od Pana? W jaki 
sposób Nefi wykazał się obiema tymi cechami, kiedy 
budował statek? Przeczytaj fragment: 1 Nefi 18:1–8.

 1. Wypisz w dzienniku do studiowania wszystkie słowa i 
wyrażenia z fragmentu: 1 Nefi 18:1–8, które opisują wysi-

łek wkładany przez Nefiego i jego rodzinę. Następnie znajdź 
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wszystkie słowa i wyrażenia, które pokazują, jak Pan nimi kiero-
wał i im pomagał. Jakie dostrzegasz powiązanie pomiędzy wysił-
kami Nefiego a pomocą otrzymywaną od Pana?

Doświadczenie Nefiego pokazuje nam, że w celu 
osiągnięcia tego, co nakazuje Pan, musimy starać 
się uzyskać Jego pomoc oraz włożyć w to własny 
wysiłek.

 2. Zastanów się nad sytuacją, w której się teraz znajdu-
jesz, kiedy potrzebujesz pomocy Boga. Zapisz w dzienniku 

do studiowania, co możesz zrobić, aby uzyskać wskazówki od 
Pana, i co być może będziesz musiał zrobić, aby za nimi podążyć.

1 Nefi 18:8–25
Laman i Lemuel przewodzą na statku buntowi, który 
uniemożliwia kontynuowanie podróży do ziemi obiecanej
Kiedy w życiu doświadczamy prób lub trudności, 
powszechne jest zastanawianie się, dlaczego to nas 
spotyka. Może ty lub ktoś, kogo znasz, zadawał sobie 
pytanie, „dlaczego?” spotykają nas trudne chwile.

Starszy L. Whitney Clayton z Prezydium Siedemdzie-
siątych wskazał trzy źródła trudności, jakich doświad-
czamy. Podczas czytania podkreśl opisane przez niego 
źródła.

„Mówiąc ogólnie, nasze brzemiona 
pochodzą z trzech źródeł. Niektóre 
ciężary są po prostu wynikiem warunków 
panujących na świecie, w jakim żyjemy. 
Choroby, niepełnosprawność fizyczna i 
huragany czy trzęsienia ziemi przydarzają 

się od czasu do czasu nie z naszej winy. […]

Inne brzemiona są na nas nałożone w wyniku nie-
właściwego postępowania innych ludzi. Znęcanie się 
i uzależnienia mogą sprawić, że nasze domy będą 
wszystkim, tylko nie niebem na ziemi dla niewinnych 
członków rodziny. Grzech, niewłaściwe tradycje, repre-
sje i przestępstwa pozostawiają na ścieżce życia wiele 
uciemiężonych ofiar. Nawet mniej poważne występki, 
jak plotki czy nieżyczliwość, mogą wywołać prawdziwe 
cierpienie.

Nasze własne błędy i wady przysparzają nam wielu 
problemów i mogą nałożyć ciężkie brzemiona na nasze 
barki. Największe brzemiona, jakich sobie przyspa-
rzamy, to brzemiona grzechu. Znamy smak wyrzutów 
sumienia i bólu, które nieuchronnie podążają w ślad 
za naszymi uchybieniami w przestrzeganiu przykazań” 
(„By wasze brzemiona stały się lekkie”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2009, str. 12–13).

Kiedy Nefi i jego rodzina zaczęli płynąć ku ziemi obie-
canej, doświadczali wielu trudności. Podczas studio-
wania rozdziału: 1 Nefi 18 poszukaj jednego rodzaju 
cierpienia, o jakim mówił Starszy Clayton. Przeczytaj 
wersety: 1 Nefi 18:9–11 i znajdź przykłady złych decyzji 
podjętych przez niektórych ludzi na statku.

Choć taniec, muzyka czy zabawa nie są niczym złym, 
werset: 1 Nefi 18:9 wskazuje, że ludzie zachowywali 
się „zuchwale”. Słowo zuchwale oznacza wulgarnie, 
ordynarnie. Szatan może wykorzystać taniec, muzykę 
oraz sposób, w jaki się wyrażamy, do demoralizowania 
naszych serc i umysłów, co może doprowadzić do tego, 
że stracimy towarzystwo Ducha Świętego.

Czego, zgodnie z wersetem: 1 Nefi 18:10, obawiał się 
Nefi, że może się wydarzyć, jeśli buntownicy nie odpo-
kutują?   
 .

Jak zachował się Nefi? Jak byś się zachował, gdyby 
rodzic lub przywódca kościelny poprosił cię o zmianę 
muzyki, której słuchasz, sposobu, w jaki tańczysz, lub 
o zaprzestanie używania wulgarnego języka? Byłbyś 
gotów posłuchać i to zmienić?

Przeczytaj fragmenty: 1 Nefi 18:12–14, 17–19 i poszu-
kaj, jakie były konsekwencje ich buntu. Jak cierpiał Nefi 
i inni członkowie rodziny w wyniku działań pozosta-
łych? Zwróć uwagę, jak buntownicze zachowanie kilku 
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osób wpłynęło na możliwość otrzymania przewodnic-
twa od Boga dla całej grupy.

Działania buntowników pokazują nam, że grzech pro-
wadzi do tego, że sami cierpimy, a czasami cierpią 
też inni.

 3. Niektóre z powszechnych pokus, z jakimi spotykają 
się dzisiejsze nastolatki, obejmują: brak szacunku dla ro-

dziców i przywódców, ściąganie w szkole, plotkowanie, nie-
skromne ubieranie się, łamanie prawa czystości moralnej, 
łamanie Słowa Mądrości (tytoń, alkohol i narkotyki) oraz ogląda-
nie pornografii. Wybierz dwie pokusy lub więcej i zapisz w dzien-
niku do studiowania, w jaki sposób każda z nich mogłaby 
wpłynąć na rodzinę i przyjaciół kogoś, kto poddaje się pokusie.

Pozostała część rozdziału: 1 Nefi 18 uczy nas, w jaki 
sposób reagować na trudności — bez względu na to, 
czy wynikają ze złych wyborów, czy z czegoś, na co nie 
mamy wpływu. Przeczytaj wersety: 1 Nefi 18:15–16, 
20–23 i zaznacz wyrażenia, które uczą, co robić w obu 
sytuacjach.

W tych fragmentach ukazanych jest kilka doktryn i 
zasad. Po każdym z następujących zdań zapisz numer 
wersetu lub wersetów z fragmentu: 1 Nefi 18:15–16, 20–
23, który według ciebie jest przykładem danej prawdy:

• Możemy zwrócić się o pomoc do Boga i pozostać 
wierni podczas prób.  

• Modlitwa może pomóc nam znaleźć spokój 
podczas naszych prób.   
 

 4. Wybierz jeden z wersetów, z których korzystałeś pod-
czas poprzedniego zadania, który ma dla ciebie szcze-

gólne znaczenie, i wyjaśnij w dzienniku do studiowania, dlaczego 
ci się podoba. Zapisz, czego się z niego dowiedziałeś i czego cię 
uczy na temat reagowania na nieszczęścia. Jeśli w swoim życiu 
lub życiu kogoś innego widziałeś przykład tego, o czym mówi ten 
werset, napisz o tym.

Pomimo napotkanych trudności Nefi i jego rodzina w 
końcu przybyli do ziemi obiecanej. Kiedy starasz się o 
uzyskanie wskazówek od Pana i sumiennie postępujesz 
zgodnie z nimi, ty też możesz pomyślnie zakończyć 
podróż, w jaką wysłał cię na ziemię Pan.

Starszy L. Whitney Clayton złożył takie świadectwo:

„Bez względu na to, jakie brzemiona na nas w życiu 
spadają w wyniku warunków naturalnych, niewła-
ściwego zachowania innych czy naszych własnych 
błędów i wad, wszyscy jesteśmy dziećmi kochającego 
Ojca Niebieskiego, który przysłał nas na ziemię, byśmy 
— zgodnie z Jego wiecznym planem — mogli wzra-
stać i czynić postępy. Nasze niepowtarzalne osobiste 
doświadczenia mogą pomóc nam przygotować się 
do powrotu do Niego. Przeciwności losu i cierpienia, 

które nas spotykają, niezależnie od tego, jak trudne się 
wydają, z niebiańskiej perspektywy ‘potrwają zaledwie 
małą chwilkę; a potem, jeżeli dobrze to [zniesiemy], 
Bóg wyniesie [nas] na wysokości’ [NiP 121:7–8]. Mu-
simy robić wszystko, co w naszej mocy, aby nosić nasze 
brzemiona ‘godnie’, niezależnie od tego, jak długo 
potrwa ta ‘krótka chwilka’. […]

[…] Wiem, że gdy przestrzegamy przykazań i zacho-
wujemy przymierza zawarte z Bogiem, On pomaga 
nam nieść nasze brzemiona. Wzmacnia nas. Kiedy 
pokutujemy, wybacza nam nasze grzechy i błogosławi 
nas spokojnym sumieniem i radością” („By wasze 
brzemiona stały się lekkie”, str. 13–14).

1 Nefi 19
Nefi zapisuje proroctwa na temat Jezusa Chrystusa, aby 
przekonać nas do tego, byśmy o Nim pamiętali
Po przybyciu do ziemi obiecanej Nefi prorokował na 
temat przyjścia Zbawiciela i tego, jak przyjmie Go Jego 
lud. Przeczytaj wersety: 1 Nefi 19:8–10 i znajdź wyraże-
nia, które uczą o naturze i charakterze Jezusa Chrystusa.

 5. Zapisz w dzienniku do studiowania, jak to, czego na-
uczyłeś się z wersetów: 1 Nefi 19:8–10, zwiększyło twoją 

miłość do Zbawiciela.

Zakończ dzisiejszą lekcję, czytając fragment: 1 Nefi 
19:18–19, 23 i podkreślając to, o czym Nefi pragnął 
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przekonać swój lud i wszystkich, którzy czytają Księgę 
Mormona. Postaraj się podzielić dziś z przyjacielem lub 
członkiem rodziny świadectwem o Zbawicielu lub złóż 
świadectwo w kościele. Czyniąc to, możesz pomóc im 
pamiętać o Odkupicielu i wierzyć w Niego.

6. Zapisz w dzienniku do studiowania, w jaki sposób 
możesz naśladować przykład Nefiego we własnym życiu.

7. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 18–19 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 5: DZIEŃ 1

1 Nefi 20–22
Wprowadzenie
W rozdziałach: 1 Nefi 20–21 Nefi cytuje proroctwa 
proroka Izajasza ze Starego Testamentu, którego zapisy 
znajdowały się na mosiężnych płytach, po które Nefi 
razem z braćmi został wysłany do Labana, do Jerozo-
limy. Izajasz nauczał, że nawet kiedy starożytny Izrael 
nie dotrzymywał zawartych przymierzy, Pan nadal 
go kochał, zachęcał do pokuty i przyjścia do Niego. 
Podczas studiowania tych rozdziałów skup się na tym, 
czego Izajasz nauczał na temat Jezusa Chrystusa i Jego 
pragnienia odkupienia Swego ludu.

1 Nefi 20
Pan upomina Izrael i zachęca, aby powrócił do Niego
Czy przypominasz sobie chwilę, kiedy zrobiłeś coś, 
co nie było w zgodzie z zawartymi przez ciebie przy-
mierzami lub normami Kościoła? Jakie miałeś uczucia 
związane z podjętą decyzją? Przeczytaj wersety: 1 Nefi 
20:1–2 (wyrażenie „opierać się” w wersecie 2. oznacza 
„polegać”). Do kogo mówił Izajasz? Kto należy do 
„domu Jakuba”?

Jakub ze Starego Testamentu był synem Izaaka i wnu-
kiem Abrahama. Pan nadał mu imię Izrael (zob. I Ks. 
Mojżeszowa 32:28). „Dom Izraela” odnosi się do jego 
potomków i czasami nazywa się ich „domem Jakuba”. 
Termin ten odnosi się też do każdej osoby szczerze 
wierzącej w Jezusa Chrystusa. (Zob. Guide to the 
Scriptures, „Israel”; zob. także Bible Dictionary, „Israel, 
Kingdom of”). Podobnie jak w czasach starożytnych ci, 
którzy dziś zawierają przymierza z Bogiem (takie jak 

chrzest), są uważani za członków domu Izraela związa-
nych przymierzem.

Zbadaj wersety: 1 Nefi 20:3–4, 8, 18 i podkreśl słowa 
lub wyrażenia, które wskazują, że dom Izraela nie 
był wierny Panu. Wyrażenie „kark twój jest drągiem z 
żelaza, a twoje czoło miedziane” (1 Nefi 20:4) symbo-
lizuje stan określany często w pismach świętych jako 
„hardość” czy „twardy kark”. Jednym z możliwych 
wyjaśnień pochodzenia tego wyrażenia jest to, że zwie-
rzęta — takie jak woły i osły — usztywniały swe karki, 
aby ich pan nie mógł ich prowadzić ani nimi kierować. 
Innym wyjaśnieniem jest to, że ludzie, którzy nie są 
chętni skłonić głowę, mają twardy kark. W podobny 
sposób dom Izraela usztywnił swój kark poprzez dumę 
oraz niegodziwość i odrzucił możliwość bycia prowa-
dzonym przez Pana.

Aby lepiej zrozumieć te wersety, odnieś je do naszych 
czasów i zastanów się, jak te dwa opisy domu Izraela 
przedstawiają działania niektórych współczesnych ludzi.

Podczas czytania werse-
tów: 1 Nefi 20:9–14, 16 
zastanów się, czego uczą 
one o Panu i o tym, jaki 
On jest.

1. W dzienniku do 
studiowania pism 

świętych odpowiedz krótko na 
następujące pytania:
 a. Co odpowiedział Pan lu-
dziom pomimo tego, że bun-
towali się w przeszłości? 
Dlaczego? (Zob. 1 Nefi 20:9–
11, 14).
b. Co Pan chciał, aby czynił 
Jego lud przymierza? (Zob. 
1 Nefi 20:12, 16).

Z wersetów tych do-
wiadujemy się, że Pan 
zachęca tych, którzy 
byli nieposłuszni, aby 
odpokutowali i powró-
cili do Niego. Podczas 
czytania poniższej wypowiedzi Prezydenta Dietera F. 
Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła podkreśl jedno 
lub kilka wyrażeń, które potwierdzają tę prawdę:

„Szatan […] chce, abyśmy czuli, iż nie otrzymamy 
przebaczenia (zob. Objawienie 12:10). Szatan chce, 
abyśmy myśleli, że kiedy zgrzeszyliśmy, zostawiliśmy 
za sobą ‘punkt bezpiecznego powrotu’ — że jest za 
późno, by zmienić nasz kurs. […]

Prezydent Henry B. Eyring 
z Rady Prezydenta Kościoła 
nauczał: „Czytanie, studio-
wanie i rozważanie to nie to 
samo. Czytamy słowa, które 
inspirują myśli. Studiując, od-
krywamy wzorce i powiązania 
w pismach. Lecz gdy rozwa-
żamy, zapraszamy objawienia 
Ducha. Dla mnie rozważanie 
to rozmyślanie i modlitwa, 
które następują po uważnym 
czytaniu i studiowaniu pism” 
(„Służba z Duchem”, Ensign 
lub Liahona, listopad 2010, 
str. 60). Studiowanie pism 
świętych w cichym miejscu, 
gdzie można się nad nimi 
zastanowić, pomoże ci poczuć 
wpływ Ducha Świętego.

Rozważanie
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Chrystus przyszedł, by nas zbawić. Jeżeli obraliśmy zły 
kurs, Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa da nam za-
pewnienie, że grzech nie jest punktem bez możliwości 
powrotu. Bezpieczny powrót jest możliwy, jeżeli postę-
pujemy zgodnie z planem Boga” („Punkt bezpiecznego 
powrotu”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 99).

1 Nefi 21:1–17
Izajasz prorokuje, że Mesjasz nie zapomni o Swoim ludzie 
przymierza
W wersetach: 1 Nefi 21:1–13 Nefi zapisał jedno z 
proroctw Izajasza na temat Jezusa Chrystusa, który 
będzie Mesjaszem. Słowa Chrystus (pochodzenia grec-
kiego) i Mesjasz (pochodzenia hebrajskiego) oznaczają 
„Namaszczony” lub „Wybrany”. Jezus Chrystus był 

wybrany, aby być Odkupicielem zarówno Izraela, jak i 
ludów innych narodów.

Podczas czytania wersetów: 1 Nefi 21:6–13 zaznacz w 
pismach świętych te wyrażenia, które opisują Jezusa 
Chrystusa i to, co uczyni On jako Odkupiciel Izraela.

Dzieci Izraela w wyniku swych grzechów oddaliły się 
od Pana, czuły się przez Niego zapomniane i od-
rzucone (zob. 1 Nefi 21:14). Zbadaj fragment: 1 Nefi 
21:14–16, aby znaleźć dowody na to, że pomimo tego 
iż ci ludzie czuli się porzuceni przez Pana, Pan kocha 
nas i nigdy o nas nie zapomni. Możesz zaznaczyć w 
tych wersetach wyrażenia, które mają dla ciebie szcze-
gólne znaczenie.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apo-
stołów wyjaśnił, dlaczego Zbawiciel zachował rany 
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po Ukrzyżowaniu na dowód tego, że nigdy o nas nie 
zapomni: „Chrystus nie zapomni o dzieciach, które 
odkupił ani o przymierzach, jakie z nimi zawarł dla 
zbawienia Syjonu. Bolesnym przypomnieniem [Jego] 
troski i przymierzy są znaki po rzymskich gwoździach 
wyryte na Jego dłoniach” (Christ and the New Covenant 
[1997], str. 84).

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz krótko na na-
stępujące pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego ludzie mają czasem wrażenie, że Pan o 
nich zapomniał?
 b. Co, twoim zdaniem, oznacza być wyrytym na dłoniach Zbawi-
ciela? Jak to pomaga ci docenić cierpienie Zbawiciela na krzyżu?
 c. Jakie doświadczenia pomogły ci przekonać się o tym, że Pan 
nie zapomniał o tobie?

 3. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który powiedział, że 
nie czuje już się godny przychodzenia do kościoła z powodu 

swych dawnych grzechów. Wykorzystując to, czego dowiedziałeś się 
z rozdziałów: 1 Nefi 20–21 i z wypowiedzi Prezydenta Uchtdorfa 
zawartej w części omawiającej te rozdziały, napisz w dzienniku do 
studiowania krótki list do przyjaciela ze słowami zachęty.

1 Nefi 21:18–22:22
Nefi wyjaśnia proroctwo Izajasza na temat rozproszenia i 
zgromadzenia Izraela
Nefi zamieścił w swoich zapisach jedno z proroctw Iza-
jasza na temat zgromadzenia Izraela. Znajduje się ono 
w wersetach: 1 Nefi 21:18–26. W rozdziale: 1 Nefi 22 
Nefi zamieścił własne wyjaśnienie i komentarz na 
temat proroctwa Izajasza. Podczas czytania wersetów: 
1 Nefi 22:4–12 poszukaj wyjaśnienia Nefiego dotyczą-
cego tego, w jaki sposób zgromadzony będzie Izrael w 
dniach ostatnich.

Pomóc może ci informacja, że termin „ludzie innych 
narodów” często odnosi się do ludzi, którzy nie są po-
tomkami Judy. Wyrażenie „cudowne dzieło” odnosi się 
do Przywrócenia ewangelii w dniach ostatnich. Zwróć 
też uwagę na to, jak często Nefi wspominał o przy-
mierzach — możesz zaznaczyć to w pismach świętych.

Pan obiecał przywrócić ewangelię i zgromadzić 
Izrael w dniach ostatnich. Podczas studiowania 
fragmentów: 1 Nefi 22:17, 19–22, 25–28 zaznacz w 
pismach świętych, co się stanie z Szatanem z powodu 
prawości ludzi.

 4. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 1 Nefi 20–22 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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WPROWADZENIE DO  

Drugiej Księgi  
Nefiego
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Kiedy uczniowie zapoznają się z treścią Drugiej 
Księgi Nefiego, zrozumieją podstawowe doktryny 
ewangelii, takie jak: Upadek Adama i Ewy, 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i wolna wola 
człowieka. Ponadto księga ta zawiera proroctwa 
Nefiego, Jakuba i Izajasza. Byli oni szczególnymi 
świadkami Zbawiciela. Prorokowali o Przywróceniu 
ewangelii w dniach ostatnich, zgromadzeniu 
ludu przymierza z Bogiem, Drugim Przyjściu 
Jezusa Chrystusa oraz o okresie Milenium. Druga 
Księga Nefiego zawiera także wyjaśnienie doktryny 
Chrystusa podane przez Nefiego i — na zakończenie 
— świadectwo Nefiego o Zbawicielu.

Kto napisał tę księgę?
Drugą Księgę Nefiego napisał Nefi, syn Lehiego. Nefi 
był prorokiem i pierwszym wielkim przywódcą ludu 
Nefitów. Jego zapisy świadczą o tym, że doświadczył 
on odkupiającej mocy Pana (zob. 2 Nefi 4:15–35; 33:6) 
i z całej duszy pragnął przynieść zbawienie swojemu 
ludowi (zob. 2 Nefi 33:3–4). Aby osiągnąć ten cel, 
zbudował świątynię i nauczał swój lud wiary w  
Jezusa Chrystusa.

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Nefi zaczął spisywać dzieje, które zostały nazwane 
Drugą Księgą Nefiego, około 570 r. p.n.e. — 30 lat 
po tym, jak wraz ze swoją rodziną opuścił Jerozolimę 
(zob. 2 Nefi 5:28–31). Napisał ją, przebywając w kraju 
Nefi (zob. 2 Nefi 5:8, 28–34).

CZĘŚĆ 5: DZIEŃ 2

2 Nefi 1
Wprowadzenie
Podczas studiowania rozdziału: 2 Nefi 1 zwróć 
uwagę na to, że zawiera on słowa kochającego ojca 

i przywódcy kapłańskiego wypowiedziane u schyłku 
jego życia. Ojciec Lehi błagał członków swojej rodziny, 
aby przestrzegali przykazań Boga (zob. 2 Nefi 1:16). 
Prorokował, że jeśli będą przestrzegać przykazań Boga, 
będzie im się powodziło w ziemi obiecanej. Wezwał 
także swoje dzieci oraz tych, którzy przybyli z nimi z 
Jerozolimy, aby zaakceptowali przywódczą rolę Nefiego 
jako proroka. Podczas studiowania tego rozdziału za-
stanów się nad swoim posłuszeństwem wobec Bożych 
przykazań. Czy postępujesz zgodnie z radami przy-
wódców Kościoła?

2 Nefi 1:1–23
Lehi wzywa swój lud, aby wiódł prawe życie
Wyobraź sobie, że nagle musisz opuścić swoją rodzinę 
i nigdy więcej jej nie zobaczysz. Masz ostatnią szansę, 
aby z nimi porozmawiać. Co byś im powiedział w  
takiej sytuacji?

W rozdziałach: 2 Nefi 1–4 Nefi zapisał ostatnią radę, 
jakiej Lehi udzielił swojej rodzinie. Podczas studiowa-
nia tych rozdziałów pomyśl, jak ostatnie nauki Lehiego 
odnoszą się do ciebie.

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 1:1–4 i wskaż „[wielkie] rze-
czy, [których dokonał] Pan” dla rodziny Lehiego.

1. W dzienniku do studiowania pism świętych napisz 
krótkie odpowiedzi na poniższe pytania:

 a. W jaki sposób Pan okazał miłosierdzie rodzinie Lehiego?
 b. Jakie „wielkie rzeczy” uczynił Pan dla ciebie i twojej rodziny? 
Co czujesz do Pana, kiedy rozmyślasz o miłosierdziu, jakie okazał 
tobie i twojej rodzinie?

Lehi nauczał swoją rodzinę, że wybór, aby przestrzegać 
przykazań Boga, ma bezpośredni związek z doświad-
czaniem kolejnych „wielkich rzeczy” i „łaskawości 
Pana” w ich życiu.

2. Abyś mógł zrozu-
mieć, że Pan obdarza 

nas błogosławieństwami, 
kiedy przestrzegamy Jego 
przykazań, i wstrzymuje je, 
jeśli jesteśmy Mu niepo-
słuszni, narysuj w swoim 
dzienniku do studiowania ta-
belkę z następnej strony. Prze-
czytaj fragment: 2 Nefi 1:7–11  
i wskaż na uczynki („jeśli”), o 
których Lehi powiedział, że 
doprowadzą do określonych 
konsekwencji („to”). Zapisz 
to, co znalazłeś, w odpowied-
niej kolumnie tabeli w swoim 
dzienniku do studiowania.

Nauczenie się rozpoznawania 
doktryn i zasad ewangelii, 
jak są one przedstawione w 
pismach świętych, wiąże się z 
podejmowaniem przemyśla-
nych wysiłków i stosowaniem 
ich w praktyce. Zapisywanie 
prawd, których się uczysz w 
formie „jeśli — to”, może 
pomóc ci zrozumieć zasady, 
które mogą być zastosowane 
w życiu.

Rozpoznaj doktryny 
i zasady
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Jeśli (uczynki) To (konsekwencje)

Lehi był zmartwiony duchowym stanem Lamana i 
Lemuela, i wiedział, że muszą oni odpokutować. Wzy-
wając ich do pokuty, użył kilku symboli, aby pomóc im 
w zrozumieniu, czym jest grzech i pokuta. Odszukaj 
we fragmencie: 2 Nefi 1:13–14 symbole użyte przez Le-
hiego, za pomocą których pragnął on zachęcić swoich 
synów do pokuty i zapisz swoje odpowiedzi w pustych 
miejscach poniżej:

„-------------------- z głębokiego --------------------”

„-------------------- okropne -------------------- 
--------------------”

„-------------------- z --------------------”

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: W jakim sensie pokuta jest jak każde z powyż-

szych wyrażeń?

Przeczytaj werset: 2 Nefi 1:15 i podkreśl w swoich 
pismach świętych trzy wyrażenia użyte przez Le-
hiego, aby opisać błogosławieństwa, które otrzymał ze 
względu na swoje posłuszeństwo przykazaniom Boga. 
Porównaj te błogosławieństwa z negatywnymi konse-
kwencjami z fragmentu: 2 Nefi 1:17–18, 22, o których 
Lehi powiedział, że doświadczą ich osoby nieprzestrze-
gające przykazań Boga.

Zaznacz radę, którą dał Lehi w wersecie: 2 Nefi 1:23, i 
zastanów się nad tym, co musisz zrobić w swoim życiu, 
aby „obudzić się”, „otrząsnąć” i „powstać”, byś mógł 

otrzymać błogosławieństwa, o których mówił Lehi w 
tym rozdziale.

2 Nefi 1:24–32
Lehi wzywa swoich synów, aby uznali Nefiego i jego 
przywódczą rolę jako proroka
Lehi upomniał swoją rodzinę i pozostałych ludzi o do-
datkowym źródle kierownictwa i natchnienia, którym 
zostali pobłogosławieni i które pomoże im w podej-
mowaniu prawych decyzji w życiu. Przeczytaj werset: 
2 Nefi 1:24 i odnajdź to źródło.

Czytając fragment: 2 Nefi 1:24–27, odszukaj, jak Lehi 
zachęcał swój lud, aby podążał za Nefim. Zastanów się 
nad odpowiedziami na poniższe pytania:

• Na jakie cechy zwrócił uwagę Lehi, które mogłyby ci 
pomóc w zaufaniu Nefiemu jako przywódcy?

• Dlaczego zaufałbyś przywódcy o takich cechach?
• W jaki sposób współcześni przywódcy w Kościele 

demonstrują te same cechy?

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 1:28–32 i podkreśl w 
swoich pismach świętych obietnice, które dał Lehi tym, 
którzy będą posłuszni Nefiemu–przywódcy. Dano nam 
obietnicę, że gdy jesteśmy posłuszni słowom tych, 
których Bóg powołał, aby nam przewodzili, jeste-
śmy błogosławieni duchowym spokojem i bezpie-
czeństwem. Zastanów się, czego ostatnio nauczyli cię 
przywódcy Kościoła na temat tego, jak posłuszeństwo 
natchnionej radzie może przynieść ci duchowy dosta-
tek i bezpieczeństwo.

Przeczytaj poniższe słowa Prezydenta 
Wilforda Woodruffa i podkreśl obietnice, 
które nam złożył, jeśli będziemy posłuszni 
radom, jakich udzielają słudzy Pana: „Mam 
nadzieję, że wszyscy możemy trzymać się 
kursu wyznaczonego przez sługi Pana, bo 

jeśli tak czynimy, wiem, że będziemy bezpieczni na tym 
świecie i dostąpimy szczęścia i wyniesienia w życiu 
przyszłym. […] Jeśli jesteśmy wierni, oni poprowadzą 
nas ścieżką życia. Na tyle, na ile jest w nas wiary, aby 
ufać ich radom, naukom Ducha Świętego płynącym 
przez nich, zawsze będziemy na bezpiecznej drodze i na 
pewno otrzymamy naszą nagrodę” (Teachings of Presi-
dents of the Church: Wilford Woodruff [2004], str. 199).

 4. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, dlaczego 
ważne jest bycie posłusznym przykazaniom Pana i radzie 

Jego sług przez całe życie.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 1 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się ze swoim nauczycielem:

CZĘŚĆ 5: DZIEŃ 3

2 Nefi 2
Wprowadzenie
W rozdziale: 2 Nefi 2 Lehi nauczał swojego syna, Jakuba, 
o tym, dlaczego Ojciec Niebieski umieścił Swoje dzieci 
na świecie, w którym obecne jest nieszczęście, smutek, 
grzech i śmierć. Aby pomóc Jakubowi w zrozumieniu 
celu życia doczesnego, wytłumaczył fundamentalne 
doktryny planu odkupienia — czym jest wolna wola, 
Upadek Adama i Ewy oraz Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa. Studiowanie prawd nauczanych w rozdziale: 
2 Nefi 2 może pomóc ci pełniej docenić to, jak Za-
dośćuczynienie Jezusa Chrystusa przezwycięża konse-
kwencje Upadku i że dzięki niemu każdy z nas może 
dokonywać wyborów, które przyniosą życie wieczne.

2 Nefi 2:1–25
Lehi uczy o Upadku i o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa
Pomyśl o kilku przeciwnościach, którym musiałeś 
ostatnio stawić czoła. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś 
się, dlaczego życie jest wypełnione tego typu wyzwa-
niami? Czytając werset: 2 Nefi 2:1 możesz podkreślić 
słowa lub wyrażenia, których użył Lehi, aby opisać 
dzieciństwo Jakuba. Następnie przeczytaj werset: 
2 Nefi 2:2 i zaznacz, jaką obietnicę dał Lehi Jakubowi 
ze względu na cierpienia, jakich doświadczył jego syn 
w dzieciństwie. Słowo uświęcać oznacza także poświę-
cić lub uczynić świętym. Lehi obiecał Jakubowi, że Pan 
uświęci jego cierpienia i wyjdą mu one na korzyść.

Lehi nauczał Jakuba o tym, iż Upadek Adama był 
niezbędny i że Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa było 
istotne dla planu Ojca Niebieskiego. Chciał, aby jego 
syn wiedział, że dzięki Upadkowi i Zadośćuczynieniu 
możemy wykorzystać naszą wolną wolę, aby wzrastać i 
dążyć ku życiu wiecznemu. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 
2:15–18 i napisz krótkie odpowiedzi na następujące 
pytania:

• Co dał Bóg Adamowi i Ewie w Ogrodzie Eden, co 
umożliwiło im korzystanie z wolnej woli? (Zob. 
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2 Nefi 2:15–16).  

• Do czego dążył Szatan w Ogrodzie Eden? (Zob. 
2 Nefi 2:17 18). W jaki sposób Szatan chce osiągnąć 
ten sam cel w dzisiejszych czasach?  

1. Narysuj poniższą tabelę w swoim dzienniku do stu-
diowania. Zapoznaj się z fragmentem: 2 Nefi 2:19–25 i 

odszukaj konsekwencje, które nastąpiłyby, gdyby Adam i Ewa nie 
zjedli zakazanego owocu i gdyby nie upadli, oraz konsekwencje, 
które nastąpiły ze względu na Upadek.

Gdyby Adam i Ewa nie 
upadli (2 Nefi 2:22–23)

Z powodu upadku Adama i 
Ewy (2 Nefi 2:19–20 25)

Po uzupełnieniu tabeli zastanów się, dlaczego Upadek 
Adama i Ewy jest niezbędną częścią planu szczę-
ścia Ojca Niebieskiego.

2. Wyobraź sobie sytuację, w której twój kolega mówi ci, 
że Adam i Ewa popełnili błąd, spożywając zakazany owoc. 

Korzystając z tego, czego nauczyłeś się z fragmentu: 2 Nefi 2:19–
25, wyjaśnij w kilku zdaniach w swoim dzienniku do studiowania, 
dlaczego Upadek jest niezbędny dla planu zbawienia Ojca Nie-
bieskiego.

Podczas gdy Upadek 
Adama i Ewy umożliwił 
nam rozwój, przyniósł 
on ze sobą także inne 
konsekwencje. Zanim 
nastąpił Upadek, Adam i 
Ewa przebywali w Ogro-
dzie Eden w obecności 
Boga, natomiast po spo-
życiu zakazanego owocu 
nie mogli już przebywać 
w Jego obecności.

Przeczytaj werset: 2 Nefi 
2:5 i odszukaj wyraże-
nie, które wskazuje na 
opuszczenie obecności 
Boga przez Adama i Ewę 
po Upadku. „Doczesne 
prawo” oznacza fizyczne 
prawa, które weszły w 

W życiu będziesz często pro-
szony o wyjaśnienie zasad 
ewangelii oraz tego, w co 
wierzysz — będąc misjona-
rzem, służąc w powołaniach 
kościelnych lub objaśniając 
różne kwestie swojej rodzinie, 
przyjaciołom lub znajomym. 
To, co może ci pomóc w pi-
semnym wyjaśnianiu zasad 
ewangelii, jest wyobrażenie, 
że piszesz do konkretnej 
osoby. Dzięki temu możesz 
nadać danej wypowiedzi na 
temat ewangelii osobisty 
charakter.

Ćwicz wyjaśnianie 
prawd ewangelii

życie w wyniku Upadku. Zatem „bycie odsuniętym”, 
zgodnie z „prawem doczesnym”, dotyczy doczesnego 
stanu na ziemi, który dziedziczymy jako potomkowie 
Adama i Ewy. Z powodu tych praw jesteśmy fizycznie 
odsunięci sprzed obecności Boga i jesteśmy podatni na 
smutek, cierpienie, nieszczęście i śmierć fizyczną. „By-
cie odsuniętym”, według „duchowego prawa”, oznacza 
bycie odsuniętym sprzed obecności Boga z powodu 
grzechów.

Zastanów się, w jaki sposób doświadczyłeś konse-
kwencji Upadku. Rozważ poniższe pytania:

• Jakich nieszczęść, cierpień i smutków doświadczyłeś 
w swoim życiu?

• Czy znałeś kogoś, kto zmarł? Jaki wpływ miała na 
ciebie śmierć tej osoby?

• Kiedy czułeś się duchowo odseparowany od Boga?

Czytając fragment: 2 Nefi 2:6–10, możesz podkreślić 
słowa kluczowe lub wyrażenia, które dotyczą tego, że 
poprzez Zadośćuczynienie Jezus Chrystus odkupił 
nas od konsekwencji Upadku i dał nam możliwość 
wybawienia od naszych grzechów. We fragmencie: 
2 Nefi 2:9–10 słowo wstawiennictwo oznacza działanie 
w imieniu drugiej osoby.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 2:25
Podczas gdy Lehi nauczał Jakuba na temat Upadku 
Adama i przeciwności, których doświadczamy w życiu 
doczesnym, podkreślił pozytywne konsekwencje 
Upadku dla całej ludzkości.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Na podstawie tego, czego nauczyłeś się o Upadku: w jaki 
sposób przynosi on radość ludzkości?
 b. Czy kiedykolwiek odczułeś radość z powodu pozytywnych 
konsekwencji Upadku?

2 Nefi 2:11–18, 26–30
Lehi naucza o wolnej woli i konsekwencjach naszych wyborów
Pomyśl o ważnym wyborze, który niedawno dokona-
łeś i o jego długoterminowych konsekwencjach. Lehi 
nauczał swoich ludzi, że wolna wola jest niezmiernie 
ważna w planie zbawienia Ojca Niebieskiego. Poniższe 
ćwiczenie pomoże ci zrozumieć zasadę, że możemy 
wybrać wolność i życie wieczne lub niewolę i 
śmierć (zob. 2 Nefi 2:27.

4. Zapisz każde z następujących zdań w swoim dzien-
niku do studiowania. Pochodzą one z broszury Dla 

wzmocnienia młodzieży ([broszura, 2011], str. 2–3). Następnie, 
czytając wersety z fragmentu: 2 Nefi 2:11–18, 26–29, zatrzymaj 
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się po każdym z nich i zapisz numer wersetu obok zdania lub 
zdań, których dotyczy. Do podanych zdań powinieneś przyporząd-
kować każdy werset. Zdanie może odnosić się do więcej niż jed-
nego wersetu, a werset może dotyczyć więcej niż jednego zdania. 
Dla przykładu, do pierwszego zdania przyporządkowano odpo-
wiedni werset: jedną z prawd, jakiej Lehi nauczał w wersecie: 
2 Nefi 2:16 jest to, że umożliwiono nam dokonywanie samodziel-
nych wyborów.
a. „Ojciec Niebieski dał ci wolną wolę, zdolność wybierania mię-
dzy dobrem a złem i działania we własnym imieniu”. 2 Nefi 2:16
b. „Kiedy jesteś tu, na ziemi, podlegasz próbom, które mają 
sprawdzić, czy okazujesz Bogu miłość poprzez dobrowolne prze-
strzeganie Jego przykazań”.
c. „Chociaż posiadasz wolność wyboru, nie możesz wybrać kon-
sekwencji swoich uczynków”.
d. „Wybór [grzesznych zachowań] […] hamuje twój rozwój i 
wiedzie do cierpienia i nieszczęścia”.
 e. „Prawe wybory prowadzą do trwałego szczęścia i życia 
wiecznego”.

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 2:26–27. Co możesz 
wybrać? Przeczytaj werset: 2 Nefi 2:28 i podkreśl, co 
jeszcze otrzymałeś od Boga i co umożliwi ci „wybranie 
życia wiecznego”. Rozważ dokonane w życiu wybory, 
wraz z którymi wybrałeś życie wieczne.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 2:27
Postaraj się zapamiętać fragment do opanowania z 
pism świętych, którym jest werset: 2 Nefi 2:27. Prze-
czytaj go kilka razy, następnie zamknij pisma święte i 
wykorzystaj zapisaną poniżej pierwszą literę każdego 
ze słów w tym wersecie do wyrecytowania fragmentu 
przed rodziną lub dla siebie samego. Powtórz to ćwi-
czenie tyle razy, aż będziesz mógł swobodnie recyto-
wać cały fragment.

P ż n z w w l p, j c. I w j i d, c j p d c. W i w w i ż w d w 
w z w l; m t w n i ś w n i w d, k d d t, a w l b t s j o n.

5. Korzystając jedynie z podanych powyżej pierwszych 
liter słów wersetu: 2 Nefi 2:27, napisz fragment do opa-

nowania w swoim dzienniku do studiowania. Nie podglądaj!

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 5: DZIEŃ 4

2 Nefi 3
Wprowadzenie
W rozdziale: 2 Nefi 3 Lehi udzielił rady i błogosławień-
stwa swojemu najmłodszemu synowi Józefowi. Lehi 
przytacza proroctwo Józefa z Egiptu, które dotyczyło 
roli Józefa Smitha jun. jako wybranego widzącego w 
ujawnieniu Księgi Mormona. Podczas tej lekcji bę-
dziesz miał okazję bardziej docenić Proroka Józefa 
Smitha oraz zdobędziesz silniejsze świadectwo o jego 
roli w Przywróceniu ewangelii, do której został wybrany 
przez Boga.

2 Nefi 3:1–25
Lehi przypomina proroctwo Józefa z Egiptu na temat 
Proroka Józefa Smitha
Lehi kontynuuje przekazywanie ostatnich rad swojej 
rodzinie, nauczając Józefa o trzech innych mężczyznach, 
którzy także nosili imię Józef. Połącz linią odpowiedni 
werset z rozdziału: 2 Nefi 3 z osobą, której on dotyczy.

Ta lekcja koncentruje się  
na proroctwie Józefa z 
Egiptu na temat Proroka 
Józefa Smitha — zostało 
ono dane 3000 lat przed 
narodzinami Józefa 
Smitha!

1. Wymień w swoim 
dzienniku do studiowa-

nia wydarzenia i nauki, które 
przychodzą ci na myśl, kiedy 
rozmyślasz na temat Proroka 
Józefa Smitha i jego roli w 
Przywróceniu ewangelii. Pod-
czas tej lekcji dowiesz się o 

1

Józef  
z Egiptu

2

Józef, syn 
Lehiego

3

Józef 
Smith sen.

4

Józef  
Smith jun.

2 Nefi 3:3 2 Nefi 3:4 2 Nefi 3:14 2 Nefi 3:15

Sporządzenie listy może ci po-
móc w zorganizowaniu tego, 
czego się uczysz z pism świę-
tych i z nauk proroków, dzięki 
czemu będziesz o tym pamiętał 
i będziesz gotowy, aby podzielić 
się tymi informacjami z bliźnimi. 
Sporządzając listę, nadaj jej 
zrozumiały tytuł i dodaj krótki 
opis. Dzięki temu, kiedy do niej 
powrócisz, będziesz pamiętał, 
dlaczego ją sporządziłeś.

Sporządzanie listy
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tłum.] i inne) mogą ci pomóc w zrozumieniu wielu 
szczegółów z wizji Józefa z Egiptu. Za każdym razem, 
kiedy odnajdziesz nową informację na temat roli 
Proroka Józefa Smitha, dodaj ją do listy w swoim 
dzienniku do studiowania.

Wyrażenie „spośród [czyjegoś] potomstwa”, które 
pojawia się w pismach świętych, oznacza potomków 
danej osoby. Józef z Egiptu prorokował, że Prorok Józef 
Smith, jeden z jego potomków, przyczyni się do ujaw-
nienia Księgi Mormona w dniach ostatnich.

W wersecie: 2 Nefi 3:12 wyrażenie: „twoi potomkowie 
[potomkowie Józefa z Egiptu] […] będą pisać” od-
nosi się do zapisu pism świętych — Księgi Mormona 
— stworzonego przez potomków Józefa (zob. 2 Nefi 
3:4). Prorokowano, że Księga Mormona „zrośnie się” z 
Biblią, świętym zapisem sporządzonym przez „potom-
ków Judy”. Odnajdź w wersecie: 2 Nefi 3:12 wyrażenia, 
które opisują wpływ, jaki wywrze Księga Mormona i 
Biblia na świat, kiedy zrosną się ze sobą.

Józef z Egiptu prorokował, że Józef Smith — Prorok — 
odegra ważną rolę w planie Ojca Niebieskiego, „[przy-
wodząc] […] do zbawienia” Jego lud (2 Nefi 3:15).

 2. Odpowiedz na następujące pytania w swoim dzien-
niku do studiowania, aby bardziej docenić rolę Józefa 

Smitha w planie zbawienia Ojca Niebieskiego:
 a. Jakie są przykłady przymierzy, upoważnienia lub obrzędów 
przywróconych przez Proroka Józefa Smitha, które mogą przy-
nieść ludziom zbawienie?
 b. Jak dzięki tym błogosławieństwom zmieniło się twoje życie?

Odszukaj słowa i wyrażenia w wersecie: 2 Nefi 3:24, 
które opisują Proroka Józefa Smitha, i dodaj je do listy 
w swoim dzienniku do studiowania. Czytając następu-
jącą wypowiedź Prezydenta Gordona B. Hinckleya, do-
daj do swojej listy dodatkowe nauki na temat Proroka 
Józefa Smitha, które potwierdzają, że „był narzędziem 
w rękach Boga”:

„Niech będzie mi wolno wymienić kilka z wielu doktryn 
i praktyk, które odróżniają nas od wszystkich innych 
kościołów. Wszystkie te doktryny i praktyki pochodzą z 
objawień młodego Proroka [Józefa Smitha] […].

Pierwsza z nich to, oczywiście, objawienie się samego 
Boga i Jego Umiłowanego Syna, zmartwychwstałego 
Pana Jezusa Chrystusa. […]

Ta wiedza o Bogu, przez wieki ukryta przed światem, 
była pierwszą wielką rzeczą, którą Bóg objawił Swo-
jemu wybranemu słudze. […]

Księga Mormona została ujawniona darem i mocą 
Boga. […]

nim jeszcze więcej, dlatego zostaw wolne miejsce na dopisanie 
dodatkowych informacji.

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 3:6–8 i wskaż na słowa i wy-
rażenia, których użył Józef z Egiptu, aby opisać Proroka 
Józefa Smitha i dzieło, którego dokona. W dzienniku 
do studiowania dopisz do swojej listy słowa i wyrażenia 
określające proroka, które uważasz za ważne. W tych 
wersetach Józef z Egiptu zaświadczył, że Pan wybrał 
Proroka Józefa Smitha, aby pomógł on w Przy-
wróceniu ewangelii. Kontynuując czytanie rozdziału: 
2 Nefi 3, staraj się odnaleźć dodatkowe prawdy o Pro-
roku Józefie, które mogą wzmocnić twoje świadectwo o 
jego boskiej misji, a następnie dodaj je do listy.

Abyś mógł lepiej zrozumieć proroctwo Józefa z Egiptu, 
zwróć uwagę na to, jak często słowo: widzący pojawia 
się we fragmencie: 2 Nefi 3:6–7, 11 oraz 14. Możesz na-
pisać obok tych wersetów komentarz, że widzący jest 
osobą, która zna rzeczy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe 
(zob. Mosjasz 8:13–17).

Werset: 2 Nefi 3:7 zawiera słowa Pana skierowane do 
Józefa z Egiptu, w których wyjaśnione jest, że Józef 
Smith „[dokona] dzieła, które będzie miało […] wielką 
wartość” dla jego potomków. Odnajdź we fragmencie: 
2 Nefi 3:11–15, 19–21, jakiego dzieła „o wielkiej 
wartości” dokona Pan za pośrednictwem Proroka 
Józefa. Materiały pomocne w studiowaniu pism 
świętych (nagłówki rozdziałów, przypisy, Guide to the 
Scriptures [Przewodnik po pismach świętych — przyp. 
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Dzięki Prorokowi Józefowi Smithowi zostało przywró-
cone też kapłaństwo. […]

Kolejnym wspaniałym i jedynym w swoim rodzaju ob-
jawieniem danym Prorokowi był plan życia wiecznego 
rodziny. […]

Niewinność małych dzieci jest kolejnym objawieniem, 
jakie Bóg dał za pośrednictwem Proroka Józefa. […]

[…] Wspaniała doktryna zbawienia umarłych znajduje 
się tylko w tym Kościele. […]

Objawiona została wieczna natura człowieka. […]

[…] Jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wspo-
mnieć. Jest nią zasada współczesnych objawień. […]

[…] W czasie swojego krótkiego trzydziestoośmioipół-
letniego życia przekazał nieporównywalną z niczym 
ilość wiedzy, darów i doktryn” („Wspaniałe rzeczy, które 
objawił Bóg”, Ensign lub Liahona, 2005, str. 80–83).

Po męczeńskiej śmierci Proroka Józefa Smitha, Prezy-
dent John Taylor sporządził zapis, który później nazwano 
135. rozdziałem Nauk i Przymierzy. Przeczytaj werset: 
Nauki i Przymierza 135:3 i zastanów się, czego się na-
uczyłeś z tej lekcji o roli Józefa Smitha w Przywróceniu 
ewangelii będącego częścią planu Ojca Niebieskiego.

 3. W dzienniku do studiowania napisz krótką odpowiedź 
na jedno z następujących pytań:

 a. Czego się dziś nauczyłeś, studiując rozdział: 2 Nefi 3, a co 
wzmocni twoje świadectwo na temat Proroka Józefa Smitha?
 b. Co zrobił Józef Smith, czego nauczał lub co przywrócił, a co 
uważasz, że ma „wielką wartość” (2 Nefi 3:7)?

Z modlitwą szukaj okazji do dzielenia się świadectwem 
o Proroku Józefie ze swoimi kolegami lub rodziną. Dzięki 
temu możesz im pomóc rozpoznać wiele rzeczy o wiel-
kiej wartości, które zostały przez niego przywrócone.

 4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 6: DZIEŃ 1

2 Nefi 4–5
Wprowadzenie
W rozdziale: 2 Nefi 4 przeczytasz o tym, jak Lehi 
zwołał swoich potomków i dał im ostatnie wskazówki 
oraz błogosławieństwo tuż przed swoją śmiercią. Po 
śmierci Lehiego, Laman i Lemuel rozgniewali się na 
Nefiego, ponieważ głosił im „[napomnienia Pana]” 
(zob. 2 Nefi 4:13–14). Zasmucony zachowaniem i 
czynami swoich braci oraz własnymi słabościami i 
grzechami Nefi wyraził swoje uczucia pełnym ekspresji 
poetyckim językiem (zob. 2 Nefi 4:15–35). W rozdziale: 
2 Nefi 5 jest napisane o tym, jak Pan ostrzegł Nefiego 
oraz jego zwolenników, aby odłączyli się od Lamana, 
Lemuela i synów Ismaela. W rezultacie tego podziału 
życie Nefitów wypełniało szczęście i prawość, podczas 
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gdy ci, którzy pozostali z Lamanem i Lemuelem, od-
cięli się duchowo od Pana. Oddanie wobec Pana, jakim 
wykazał się Nefi, wzmocniło go, dzięki czemu pokonał 
grzech i zniechęcenie. Następnie Nefi zapisał to, jak 
wraz ze swoim ludem „[żył] szczęśliwie” (2 Nefi 5:27).

2 Nefi 4:3–11
Lehi udziela rad swojej rodzinie i błogosławi ją
Przypomnij sobie moment, kiedy otrzymałeś rady lub 
wskazówki od swojej matki, ojca lub przywódców. 
Czy postąpiłeś zgodnie z tą wskazówką? Jeśli tak, to 
dlaczego? Jeśli nie, to jaki był tego powód? Czy czegoś 
żałujesz? We fragmencie: 2 Nefi 4:1–11 Nefi zapisał 
ostatnie rady i błogosławieństwo, jakie Lehi dał swojej 
rodzinie. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 4:4–5 i wymień 
rady, jakie Lehi dał swoim dzieciom, wskaż na te, które 
mogą odnosić się także do ciebie. Czy twoi rodzice, 
członkowie twojej rodziny lub przywódcy dali ci kiedy-
kolwiek podobną radę?

1. Sporządź w swoim dzienniku do studiowania listę 
błogosławieństw, których doświadczyłeś w swoim życiu 

dzięki posłuszeństwu radom otrzymanym od osób, które się o cie-
bie troszczą. Jakie błogosławieństwa otrzymałeś dzięki posłu-
szeństwu przykazaniom Pana?

2 Nefi 4:15–35
Nefi wyraża zaufanie, jakie pokłada w Panu; jest też 
świadomy swoich słabych stron
We fragmencie: 2 Nefi 4:12–35 Nefi zapisał, co „odnosi 
się do [jego] duszy” (2 Nefi 4:15). Przeczytaj fragment: 
2 Nefi 4:15–16 i zwróć uwagę na to, co dla Nefiego było 
źródłem radości.

Zastanów się nad wartościowymi rzeczami, które 
przynoszą ci wielką radość. Uzupełnij poniższe zdanie, 
podając kilka odpowiedzi: Moja dusza lubuje się w  

.

2. Wyjaśnij w swoim dzienniku do studiowania, co ozna-
cza wyrażenie: lubować się w tym, co pochodzi od Pana.

Nefi nadmienił, że w „sercu [rozważał]” (2 Nefi 4:15) 
pisma święte. Rozważanie oznacza nie tylko dogłębne 
rozmyślanie i zastanawianie się nad pismami świętymi, 
ale także otwarcie naszych serc na otrzymanie objawie-
nia i zrozumienia.

Nefi, oprócz chwil wiel-
kiej radości, doświadczył 
w swoim życiu także 
wielu trudności. Powróć 
do fragmentu: 2 Nefi 
4:12–13, aby lepiej zrozu-
mieć niektóre z trudnych 
wyzwań, z którymi zma-
gał się Nefi w tamtym 
okresie swojego życia.

Przeczytaj fragment: 
2 Nefi 4:17–18 i odnajdź, 
co było dla Nefiego źród-
łem smutku. Czytając 
ten fragment, pamiętaj 
o następujących definicjach słów: Nędzny oznacza 
nieszczęśliwy lub bez wartości. Ciało odnosi się do 
słabości, których doświadczamy ze względu na nasz 
śmiertelny stan. Osaczać oznacza otoczyć lub naciskać 
ze wszystkich stron, aby dokuczać lub nękać. Mimo 
że Nefi czuł żal za swoje grzechy, nie powinieneś tego 
błędnie interpretować w ten sposób, że Nefi był winny 
popełnienia poważnych grzechów.

Przypomnij sobie okres w swoim życiu, kiedy czułeś 
się podobnie jak Nefi (być może kiedy straciłeś uko-
chaną osobę; ktoś był rozgniewany na ciebie, ponieważ 
podążałeś za Panem; zmagałeś się z trudnościami lub 
rozczarowaniem; bądź czułeś żal z powodu swoich 
grzechów, słabości i pokus). Przeczytaj werset: 2 Nefi 
4:19 i wyszukaj wyrażenie, które odnosi się do na-
dziei, którą miał Nefi pomimo odczuwanego smutku. 
Jak myślisz, co miał na myśli Nefi, kiedy powiedział: 
„Wiem, komu zaufałem”? W jaki sposób możesz bar-
dziej zaufać Bogu?

Kontynuując studiowanie pism świętych, poszukuj 
dowodów potwierdzających zasadę ewangelii, zgodnie 
z którą Bóg wspiera tych, którzy pokładają w  
Nim zaufanie.

Rozważanie znaczenia słów i 
wyrażeń z pism świętych ma 
wielką wartość. Rozważanie, 
a następnie tłumaczenie 
własnymi słowami znaczenia 
danego wyrażenia pomaga w 
lepszym zrozumieniu prawdy 
w nim zawartej.

Rozważaj słowa i 
wyrażenia zawarte 
w pismach świętych
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 3. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na py-
tania z następującej tabeli:

Odsyłacze 
do pism 
świętych

Jak te wersety 
odnoszą się do 
Nefiego?

Jak możesz od-
nieść te wersety 
do siebie?

2 Nefi 
4:20–25

 a. W jaki sposób Pan 
pobłogosławił Ne-
fiego w przeszło-
ści ze względu na 
zaufanie, które 
Nefi w Nim pokła-
dał?

 b. W jaki sposób 
Pan pobłogosławił 
cię, kiedy Mu 
zaufałeś?

2 Nefi 
4:26–30

 c. W jaki sposób 
pamięć o błogo-
sławieństwach 
wpłynęła na 
pragnienie, jakie 
miał Nefi, aby być 
sprawiedliwym?

 d. W jaki sposób 
błogosławień-
stwa, które 
otrzymałeś od 
Pana, wpłynęły na 
twoje pragnienie, 
aby być sprawie-
dliwym?

2 Nefi 
4:31–33

 e. O co się modlił 
Nefi?

 f. Jak możesz 
wykorzystać te 
wersety w swoich 
modlitwach?

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 4:34–35 i zaznacz wyrażenia, 
które mówią o pewności, jaką pokładał Nefi w Panu.

 4. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania to, czego 
nauczyłeś się z fragmentu: 2 Nefi 4:17–35 i wymień spo-

soby, w jakie możesz rozwinąć swoje zaufanie do Pana.

2 Nefi 5:1–8
Pan oddziela Nefitów od Lamanitów
Studiując rozdział: 2 Nefi 5, rozmyślaj o trudnych 
problemach i decyzjach, z którymi się zmagałeś lub z 
którymi zmagasz się obecnie. W tym rozdziale Nefi 
wyjaśnił, że jego bracia „chcieli odebrać [mu] życie” 
(2 Nefi 5:2). Zwróć uwagę na werset: 2 Nefi 5:1 i roz-
wiązanie, jakie znalazł Nefi na swój problem. Następ-
nie zaznacz w swoich pismach świętych, co zrobił Pan, 
aby pomóc Nefiemu w wersecie: 2 Nefi 5:5.

W wyniku tego ostrzeżenia Nefi oraz „[wszyscy ci, 
którzy] wierzyli w ostrzeżenia i objawienia Boga” 
(2 Nefi 5:6), opuścili ziemię swego pierwszego dzie-
dzictwa. Podróżowali „przez wiele dni” (2 Nefi 5:7), aż 
rozbili swoje namioty w miejscu, które nazwali Nefi. To 
doświadczenie pokazuje, że źródłem bezpieczeństwa 
jest posłuszeństwo objawieniom Boga.

Przeczytaj następujące świadectwo Starszego Paula V. 
Johnsona z Siedemdziesiątych: „Nikogo nie dziwi 
to, że w obliczu ogromu zła i pokus Pan nie pozosta-
wia nas samych sobie. W rzeczywistości, jeśli tylko 
będziemy słuchać, da On nam znacznie więcej prze-
wodnictwa. Otrzymaliście dar Ducha Świętego, by pro-
wadził was i dawał natchnienie. Macie pisma święte, 
rodziców, przywódców Kościoła i nauczycieli. Macie 
także słowa współczesnych proroków, widzących i 
objawicieli. Macie tak dużo przewodnictwa i kierow-
nictwa, że nie popełnicie poważnych błędów w swoim 
życiu, chyba że świadomie zlekceważycie to przewod-
nictwo” („Błogosławieństwa konferencji generalnej” 
Ensign, listopad 2005, str. 51).

 5. W swoim dzienniku do studiowania zapisz ostrzeże-
nie, które otrzymałeś od Pana, Jego proroków lub innych 

przywódców Kościoła. W jaki sposób jesteś mu posłuszny? Jak 
posłuszeństwo temu ostrzeżeniu pomogło ci w twoim życiu lub 
jak pomoże ci w przyszłości?

2 Nefi 5:9–18, 26–27
Nefici żyją szczęśliwie
Po wyjaśnieniu przyczyn, które doprowadziły do po-
działu rodziny Lehiego, Nefi opisał, jakie życie wiedli 
„Nefici” (2 Nefi 5:9). Przeczytaj werset: 2 Nefi 5:27 i 
zaznacz wyrażenie, które opisuje, jak żyli Nefici. Jak 
myślisz, co to znaczy „[żyć] szczęśliwie”?
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6. Uważnie przeczytaj wersety: 2 Nefi 5:10–18, 26 i za-
znacz w swoich pismach świętych, co mieli lub co robili 

Nefici, a co było źródłem ich szczęścia. Wybierz jedną z tych rze-
czy i zapisz w swoim dzienniku do studiowania, jak ta czynność 
lub postawa przyczyniła się do twojego szczęścia. Na przykład, 
jeśli wybrałeś fakt, że Nefici zbudowali świątynię (zob. 2 Nefi 
5:16), możesz napisać, w jaki sposób świątynia wniosła większe 
szczęście w twoje życie lub życie twojej rodziny.

Czyny lub postawa, które wskazałeś, są częścią życia 
zgodnego z ewangelią Jezusa Chrystusa. Możesz zapi-
sać w swoich pismach świętych obok wersetu: 2 Nefi 
5:27 następującą zasadę: Kiedy ewangelia Jezusa 
Chrystusa staje się sposobem na życie, jesteśmy 
szczęśliwsi. Ta zasada miała zastosowanie w życiu 
Nefitów nawet w okresie, kiedy doświadczali wielkich 
trudności. Zastanów się nad swoim życiem i pomyśl, 
co zrobisz, aby twoje życie było bardziej wypełnione 
szczęściem. Zapisz to w swoim osobistym dzienniku 
lub w swoich pismach świętych. Zasady, które dzisiaj 
studiowałeś, prowadzą do szczęścia.

7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 4–5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 6: DZIEŃ 2

2 Nefi 6–8
Wprowadzenie
Pierwsza część kazania, które wygłosił młodszy brat 
Nefiego, Jakub, została zapisana przez Nefiego w 
rozdziałach: 2 Nefi 6–8. (Druga część kazania Jakuba 
znajduje się w rozdziałach: 2 Nefi 9–10). Jakub proro-
kował, że po tym, jak Lehi opuścił Jerozolimę, Żydzi 
— z powodu swojej niegodziwości — dostali się do 
niewoli i zostali rozproszeni. Jednakże Pan ze względu 
na Swoje miłosierdzie zgromadzi Żydów z powrotem 
w Jerozolimie. Jakub prorokował także o tym, że Żydzi 
zostaną rozproszeni po raz drugi po tym, jak odrzucą 
swojego Zbawiciela podczas Jego doczesnej posługi; 
ponownie Pan okaże miłosierdzie i zgromadzi ich w 
dniach ostatnich, gdy dojdą do poznania Zbawiciela. 
Ponadto Jakub cytował proroctwa Izajasza, które uka-
zują lojalność, jaką Zbawiciel darzy Swój lud przymie-
rza, Jego miłosierdzie i wspaniałe obietnice dane tym, 
którzy są wierni.

2 Nefi 6
Jakub prorokuje o rozproszeniu i zgromadzeniu Izraela
Jak byś się zachował, gdyby osoby, które kochasz, źle 
cię traktowały? Co byś zrobił, gdyby ich czyny lub 
zachowanie wskazywały na to, że wasze relacje nie 
mają już dla nich znaczenia? Zastanów się nad tym, 
czy kiedykolwiek zachowałeś się tak wobec Pana. W 
rozdziałach: 2 Nefi 6–8 Jakub nauczał o tym, jak Pan 
traktuje tych, którzy przez swoją postawę lub uczynki 
odwrócili się od Niego.

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 6:3–5; 9:1, 3 i odszukaj przy-
czyny wygłoszenia kazania przez Jakuba.

Studiując dzisiejszy 
materiał, staraj się odszu-
kać sposoby, w jakie na-
uki Jakuba pomogą ci w 
„[uczeniu się i wychwala-
niu imienia twego] Boga” 
(2 Nefi 6:4), w lepszym 
zrozumieniu przymierzy, 
które zawarłeś z Panem 
(zob. 2 Nefi 9:1), i które 
przyczyniają się do tego, 
„[abyś mógł się radować 
i na zawsze podnosić 
głowę]” (2 Nefi 9:3).

1. W dzienniku do 
studiowania odpo-

wiedz na poniższe pytania:
a. Jakub rozpoczął swoje ka-
zanie od proroctwa na temat 
tego, co stało się z Żydami po 
tym, jak Lehi opuścił Jerozo-
limę, a co nastąpiło w konse-
kwencji odrzucenia Pana. W 
jaki sposób opisał on to w 
wersecie: 2 Nefi 6:8?
b. Lehi, Jeremiasz oraz inni 
prorocy prorokowali na temat tego zniszczenia. Kiedy Babiloń-
czycy pokonali Żydów około 587 r. n.e., wielu z nich zostało zabi-
tych, a pozostali zostali wzięci do niewoli do Babilonu. Żydzi z 
czasem zmiękczyli swoje serca wobec Pana. W oparciu o pierw-
sze zdanie z wersetu: 2 Nefi 6:9, o czym prorokował Jakub na te-
mat tego, co stanie się z Żydami?
c. Jakub prorokował, że Zbawiciel będzie żył pośród Żydów po 
tym, jak wrócą z niewoli. W oparciu o fragment: 2 Nefi 6:9–10, 
jak mieli zachowywać się Żydzi i co mieli czuć wobec Zbawiciela?
 d. Zgodnie z wersetami: 2 Nefi 6:10–11, co miało się stać z Ży-
dami, którzy odrzucą Zbawiciela?

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 6:11, 14 i odszukaj wyrażenia, 
które opisują uczucia Pana wobec domu Izraela pomimo 

Pomocne jest zwracanie szcze-
gólnej uwagi na wersety lub 
wyrażenia, które wskazują na 
to, dlaczego mówca lub autor 
danego fragmentu z pisma 
świętego nauczał właśnie 
tego. Dla przykładu, wyrażenia 
takie, jak: „I mówię to […], 
abyście się uczyli i chwalili 
imię waszego Boga” (2 Nefi 
6:4; kursywa dodana) i „aby-
ście wiedzieli o przymierzach 
Pana, które zawarł z całym do-
mem Izraela” (2 Nefi 9:1; kur-
sywa dodana) pomagają nam 
zrozumieć intencje Jakuba. 
Takie wyrażenia pomogą ci le-
piej zrozumieć i skupić uwagę 
na najważniejszych tematach 
i zasadach znajdujących się w 
pismach świętych.

Staraj się poznać 
intencję autora
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tego, że on Go odrzucił. Możesz zakreślić następujące 
wyrażenia w swoich pismach świętych: „będzie [mu] 
łaskawy” i „przystąpi do [jego] odzyskania”.

 2. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na 
następujące pytania:

 a. Co to znaczy „odzyskać” coś lub kogoś?
 b. Jak gotowość Pana do odzyskania Izraela po raz drugi jest 
dowodem Jego miłosierdzia?

W tych samych wersetach Jakub nauczał o tym, co 
muszą zrobić Żydzi, aby otrzymać błogosławieństwa 
od Pana. Ponownie przeczytaj wersety: 2 Nefi 6:11, 14 
i odszukaj w każdym wersecie słowo „gdy”. Podkreśl 
słowa, które dopełniają myśl zaczynającą się od „gdy”. 
Zgodnie z tymi wersetami, co musi uczynić Izrael, 
aby dostąpić miłosierdzia Pana? Te wersety nauczają 
zasady, że Pan jest miłosierny dla tych, którzy do 
Niego powracają.

 3. Rozważ sytuacje, w których byłeś świadkiem miłosier-
dzia Pana i Jego gotowości, aby wybaczyć tym, którzy do 

Niego powracają. W swoim dzienniku do studiowania napisz: 
Wiem, że Pan jest miłosierny, ponieważ… Następnie uzupełnij to 
zdanie zgodnie ze swoimi przemyśleniami i uczuciami. Możesz 
powtórzyć to ćwiczenie, jeśli przychodzą ci na myśl inne sposoby, 
w jakie Pan okazał Swoje miłosierdzie.

Rozdział: 2 Nefi 6 zawiera wspaniałą obietnicę nadziei 
dla Izraela — dotyczy ona każdego z nas. Przeczytaj 
fragment: 2 Nefi 6:17–18 i uzupełnij następujące obiet-
nice, które dał Zbawiciel:

„Wszechmogący Bóg -----------------------------------” 
(2 Nefi 6:17).

„Wszyscy ludzie będą wiedzieli, że 
-----------------------------------” (2 Nefi 6:18).

2 Nefi 7–8
Jakub cytuje proroctwa Izajasza o lojalności Zbawiciela 
wobec Swojego ludu przymierza i Jego gotowości, aby  
nas odkupić
W rozdziałach: 2 Nefi 7–8 Jakub cytował proroctwa 
Izajasza o tym, że Pan pragnie i jest gotowy, aby od-
kupić Izrael od cierpienia będącego skutkiem popeł-
nionych grzechów. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 7:1–2 
i odszukaj pytania zadane przez Zbawiciela ludowi 
Izraela, które świadczą o tym, że nadal go kochał i 
pragnął go odkupić.

Pomocne może być zrozumienie, że Pan użył symbo-
licznego języka odnoszącego się do rozwodu i niewoli 
oraz społecznych zwyczajów, które były znane ludziom 
żyjącym w tamtym okresie. Uczynił to, aby Jego nauki 
wywarły na nich wpływ i zapisały się w ich pamięci. 

Wyrażenia „odprawiłem”, „list rozwodowy waszej 
matki”, „sprzedałem” odnoszą się do złamania lub 
zerwania przymierza. Te pytania mogłyby brzmieć 
następująco: „Czy się od was odwróciłem? Czy odsuną-
łem na bok łączące nas przymierze?”. Odpowiedź na te 
pytania brzmi: „Nie”. Pan nigdy się od nas nie odwróci, 
nigdy też nie zapomni o przymierzach, które z nami 
zawarł. Jego pytania mają na celu podkreślić fakt, że On 
nigdy nie złamie przymierza, które zawarł z Izraelem.

Podkreśl na końcu wersetu: 2 Nefi 7:1 wyjaśnienie Pana 
na temat tego, dlaczego Izrael został odsunięty sprzed 
obecności Boga i cierpiał niewolę.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno z 
poniższych pytań:

 a. Dlaczego jest ważne, abyśmy rozumieli, że nasze myśli, decy-
zje i czyny mogą odciąć nas od Boga?
 b. Dlaczego jest ważne, abyś wiedział, że Pan nigdy o nas nie 
zapomni i nas nie odrzuci, nawet jeśli my tak postąpimy wobec 
Niego?

W wersecie: 2 Nefi 7:2 Pan zadał Izraelowi istotne 
pytanie, które dotyczy każdego z nas. Odnajdź je, a 
następnie podkreśl.

Jak myślisz, co Pan miał na myśli, kiedy zapytał: „Czyż 
nazbyt krótka jest Moja ręka, że nie może wybawić?”. 
Abyś mógł to zrozumieć, wyobraź sobie, że wyciągasz 
swoją rękę, starając się dosięgnąć kogoś w potrzebie. 
Jeśli starałbyś się jeszcze dalej wyciągnąć swoją rękę, to 
co byś robił dla tej osoby? Jeśli zamiast tego cofnąłbyś 
swoją rękę, jak to świadczyłoby o twoim pragnieniu, 
aby jej pomóc? Pamiętając o tym, pytanie, które zadał 
Pan Izraelowi, można sformułować w następujący spo-
sób: „Czy powstrzymuję się i nie staram się wyciągnąć 
Swej ręki, aby was odkupić?”.

Wyrażenie: „[czy] nie mam mocy, aby ocalić?” miało na 
celu skłonić Izrael do zastanowienia się nad wiarą w to, 
że Pan miał moc, aby ocalić go od cierpienia będącego 
skutkiem popełnionych grzechów.

W pozostałych wersetach rozdziałów: 2 Nefi 7–8 Iza-
jasz podał kilka przykładów na to, że Pan pragnie i ma 
moc, aby odkupić Swój lud przymierza.

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 7:5–7 i odszukaj wyrażenia 
z tego proroctwa, które opisują, co uczyni i czego do-
świadczy Mesjasz, a co stanowi część zadość czyniącej 
ofiary, która nas odkupi. 

 
..         5.  W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 

pytanie: Co wersety: 2 Nefi 7:2, 5–7 mówią na temat 
tego, że Zbawiciel pragnie i jest gotowy nas odkupić?
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To, co pomoże ci w odnalezieniu kolejnych dowodów 
świadczących o miłosierdziu i mocy Pana w pozostałej 
części proroctwa Izajasza, to wyobrażenie sobie, że 
zostałeś poproszony o wygłoszenie przemówienia w 
kościele na temat zasady: Zbawiciel pragnie odku-
pić Swój lud przymierza i ma moc, aby to uczynić. 
Przygotowując swoje przemówienie przeczytaj wersety: 
2 Nefi 8:3, 11–13, 16–22 i wybierz te wyrażenia, które 
według ciebie zapewniają o pragnieniu i mocy Pana, 
aby nas odkupić.

 6. Sporządź plan swojego przemówienia w dzienniku do 
studiowania:

 a. Wymieniając dwa lub trzy wyrażenia, które zwróciły twoją 
uwagę i wyjaśniając, jak każde z nich stanowi przykład tego, że 
Zbawiciel pragnie lub ma moc, aby nas odkupić.
 b. Wybierając jedno z tych zdań i opisując to, w jaki sposób do-
świadczyłeś lub pragniesz doświadczyć tego błogosławieństwa w 
swoim życiu.

Kończąc studiowanie tej lekcji, pamiętaj o tym, że Jakub 
nauczał prawd, które poznałeś dzisiaj, „[abyś się uczył i 
chwalił imię twojego] Boga” (2 Nefi 6:4), „[abyś wiedział] 
o przymierzach Pana” (2 Nefi 9:1) i „[abyś się radował 
i na zawsze podnosił głowę” (2 Nefi 9:3). Poszukuj 
możliwości, aby podzielić się dzisiaj swoją wdzięcznością 
wobec Pana oraz za Jego miłość dla ciebie.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 6–8 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 6: DZIEŃ 3

2 Nefi 9
Wprowadzenie
Dalsza część kazania Jakuba, które studiowałeś w roz-
działach: 2 Nefi 6–8, zawarta jest w rozdziale: 2 Nefi 9. 
W rozdziałach: 2 Nefi 6–8 studiowałeś nauki Jakuba 
na temat miłosierdzia Zbawiciela i Jego mocy, aby 
wybawić dom Izraela z jego upadłego i rozproszonego 
stanu. W rozdziale 9. przestudiujesz świadectwo Jakuba 
na temat mocy, jaką ma Zadośćuczynienie Zbawiciela, 
aby wybawić nas od skutków Upadku, wliczając w to 
zarówno śmierć fizyczną, jak i duchową oraz konse-
kwencje naszych grzechów. Prezydent Joseph Fielding 
Smith nauczał, że rozdział: 2 Nefi 9 jest „jednym z 

najbardziej pouczających, które kiedykolwiek powstały, 
na temat zadośćuczynienia. […] Każdy, kto poszukuje 
zbawienia, powinien uważnie przeczytać ten rozdział” 
(Answers to Gospel Questions, zebr. przez Josepha Fiel-
dinga Smitha jun., 5. tom, [1957–1966], 4:57).

2 Nefi 9:1–9
Jakub naucza o tym, że Upadek sprowadził na całą 
ludzkość śmierć fizyczną i duchową
Co przychodzi ci na myśl, kiedy myślisz o słowie potwór ?

Słowo potwór zazwyczaj odnosi się do czegoś, co nas 
przeraża i jest zdolne do wyrządzenia wielkiej krzywdy. 
Choć wiele osób, mówiąc o potworach, myśli o wy-
imaginowanych stworach, zastanów się, czy istnieje 
‘potwór’, który wyrządził ci długotrwałą krzywdę i jest 
jednocześnie niezmiernie straszny. Jakub użył wize-
runku potwora, aby określić przerażający stan, któ-
rego doświadczamy podczas tego doczesnego życia. 
Przeczytaj werset: 2 Nefi 9:10 i wskaż na dwie cechy 
charakteryzujące potwora, które wymienił Jakub. Na-
stępnie uzupełnij poniższą tabelę.

Straszliwy potwór

Ś-------------------- P--------------------

„ś-------------------- 
c--------------------”

„ś-------------------- 
d--------------------”

Ważne jest zrozumienie tego, że kiedy Jakub nauczał o 
„śmierci ducha” nie miał na myśli tego, że nasze duchy 
dosłownie umrą, ale że zostaniemy duchowo oddzie-
leni lub odsunięci sprzed obecności Boga (zob. 2 Nefi 
9:6). To oddzielenie jest zazwyczaj określane w pismach 
świętych jako śmierć duchowa. Możesz zapisać słowa: 
odcięci od Pana na marginesie swoich pism świętych 
obok „śmierci ducha” w wersecie: 2 Nefi 9:10.

Przeczytaj werset: 2 Nefi 9:6 i zwróć uwagę na to, że 
Jakub rozpoczął od omówienia śmierci ciała, a skończył 
na byciu odsuniętym sprzed obecności Boga. Uważnie 
zapoznaj się z tym wersetem. Jakie zdarzenie sprowa-
dziło zarówno śmierć fizyczną, jak i duchową na całą 
ludzkość?   
 

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 9:7–9 i odszukaj, czego 
nauczał Jakub o tym, co stałoby się z naszymi ciałami 
i duchami, gdyby nie było Zadośćuczynienia, a śmierć 
trwałaby wiecznie. Zanim zaczniesz czytać, pomocne 
będzie poznanie znaczenia następujących terminów, 
które Jakub użył w wersecie 7.: wyrażenie „pierwszy 
wyrok wydany na człowieka” (2 Nefi 9:7) odnosi się do 
skutków Upadku Adama i Ewy. Termin śmiertelne ciało 
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dotyczy naszego ciała, które mamy podczas tego życia, 
ponieważ jest ono niedoskonałe i podlega śmierci. 
Termin nieśmiertelne odnosi się do zmartwychwstałego 
ciała, które będzie trwać wiecznie.

 1. W swoim dzienniku do studiowania wymień kilka wy-
rażeń z fragmentu: 2 Nefi 9:7–9, które opisują, co stałoby 

się z naszymi ciałami i duchami, gdyby nie nastąpiłoby Zadość-
uczynienie.

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego D. Todda 
Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów, która 
wyjaśnia, jaki byłby nasz los bez Zadośćuczynienia 

Jezusa Chrystusa: „Gdyby nasze oddzielenie od Boga i 
nasza śmierć fizyczna były trwałe, moralna wolna wola 
nie miałaby żadnego znaczenia. Owszem, moglibyśmy 
podejmować decyzje, ale jaki miałoby to sens? Efekt 
końcowy zawsze byłby taki sam, bez względu na nasze 
czyny: śmierć bez nadziei na zmartwychwstanie i bez 
nadziei na niebo. Bez względu na to, czy wybralibyśmy 
bycie dobrymi czy złymi ludźmi, i tak bylibyśmy ‘aniołami 
diabła’” („Moral Agency”, Ensign, czerwiec 2009, str. 50).

 2. Napisz w swoim dzienniku do studiowania kilka zdań, 
w których wyjaśnisz swoimi słowami, co według ciebie miał 
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na myśli Starszy Christofferson, mówiąc o naszym upadłym stanie. 
Dodaj krótkie wyjaśnienie, dlaczego uważasz, że Jakub porównał 
śmierć fizyczną i rozłąkę z Bogiem do „straszliwego potwora”.

2 Nefi 9:10–27
Jakub naucza o tym, jak cierpienie Zbawiciela wyzwoli nad 
od ze skutków upadku i konsekwencji naszych grzechów
Bóg nie pozostawił nas samych, abyśmy cierpieli z 
powodu „tego straszliwego potwora, potwora śmierci i 
piekła”. Przeczytaj werset: 2 Nefi 9:10 i zaznacz, co Bóg 
dla nas przygotował.

Przeczytaj poniższą analogię Prezydenta Josepha Fiel-
dinga Smitha, która ilustruje dlaczego potrzebujemy 
Zbawiciela:

„Człowiek spacerujący wzdłuż drogi wpadł do dołu, 
tak głębokiego i ciemnego, że nie mógł się wydostać 
na powierzchnię, aby odzyskać wolność. Jak może się 
sam uratować z tej sytuacji? Nie może osiągnąć tego 
w oparciu o swoje własne siły, gdyż nie ma sposobu, 
aby wyjść z tego dołu. Zatem woła o pomoc, a życzliwa 
dusza, słysząc jego wołanie, spieszy mu na ratunek 
i podaje drabinę — daje mu sposób, dzięki któremu 
może wydostać się na powierzchnię.

W takiej właśnie sytuacji znalazł się Adam i jego po-
tomstwo, kiedy spożył zakazany owoc. Wszyscy znaleźli 
się w dole i nie było nikogo, kto by mógł wydostać się 
na powierzchnię i pomóc pozostałym. Dół symboli-
zował odsunięcie sprzed obecności Pana oraz śmierć 
fizyczną — rozpad ciała. I nic nie mogło pomóc, gdyż 
podlegało śmierci.

W swoim nieskończonym miłosierdziu Ojciec usłyszał 
krzyki Swoich dzieci i posłał Jednorodzonego Syna, 
który nie podlegał śmierci ani grzechowi, aby umoż-
liwił sposób, w jaki mogą uciec. Uczynił to poprzez 
Swoje nieskończone zadośćuczynienie i wieczną ewan-
gelię” (Doctrines of Salvation, wyd. Bruce . R. McConkie, 
3. tom, [1954–1956], 1:126–127).

Większa część przesłania Jakuba z rozdziału 9. skupia 
się na drodze, którą przygotował dla nas Pan, abyśmy 
mogli uciec fizycznej i duchowej śmierci, i zapewnia 
nas, że zostaniemy wybawieni.

3. Zapoznaj się z wersetami: 2 Nefi 9:5, 19–21 i w 
swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-

jące pytania:
a. Na podstawie wersetów: 2 Nefi 9:5, 21, czego musiał doświad-
czyć Zbawiciel, abyśmy zostali uwolnieni od śmierci i piekła?
b. Zgodnie z wersetem: 2 Nefi 9:21, za kogo cierpiał Zbawiciel?

Zastanów się nad tym, jak wielu ludzi „[należy do] 
rodziny Adama” (2 Nefi 9:21). Należą do niej wszyscy 
ci, którzy żyli, żyją teraz i będą żyć na ziemi — zaliczasz 

się do niej także ty. Możesz napisać swoje imię obok 
wersetu: 2 Nefi 9:21, aby pamiętać o ofierze, którą 
złożył za ciebie Zbawiciel.

Jakub nauczał, że cierpienie 
Zbawiciela pomoże nam 
uciec od straszliwego po-
twora — śmierci fizycznej i 
wiecznej rozłąki z Bogiem. 
Przeczytaj werset: 2 Nefi 
9:22 i wskaż wyrażenie, 
zgodnie z którym bę-
dziemy w stanie przezwy-
ciężyć śmierć fizyczną oraz 
że ponownie będziemy żyć 
w obecności Boga. Uzu-
pełnij poniższe zdania w 
oparciu o to, co znalazłeś:

Z powodu Upadku nasze 
ciała doświadczą śmierci, 
ale z powodu cierpienia 
Chrystusa nasze ciała  

.

Z powodu Upadku jesteśmy odsunięci sprzed obecno-
ści Boga, ale z powodu cierpienia Chrystusa wszyscy  

.

Z nauk Jakuba uczymy się następującej zasady:  Za-
dośćuczynienie Jezusa Chrystusa odkupuje całą 
ludzkość od śmierci fizycznej i duchowej, które są 
skutkiem Upadku.

Poza tym przesłaniem nadziei Jakub nauczał, że cierpie-
nie Zbawiciela może nas uchronić od duchowej śmierci 
spowodowanej przez nasze grzechy. Przeczytaj werset: 
2 Nefi 9:27 i wskaż, jak Jakub opisał stan tych, którzy 
łamią prawo lub grzeszą. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 

Wstawianie swego imienia 
w treść wersetów pomaga 
uczynić nauki pism świętych 
bardziej osobistymi. Po prze-
czytaniu wersetu, który twoim 
zdaniem odnosi się do ciebie, 
wstaw swoje imię, dzięki 
czemu będziesz mógł łatwiej 
zastosować to przesłanie w 
swoim życiu.

Wstawianie 
w wersetach 
własnego imienia
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9:15–16 i zakreśl duchowe cierpienie lub udrękę, którą 
sprowadzą na nas nasze grzechy, jeśli nie odpokutujemy.

Oprócz tej męki, zwróć uwagę także na zwrot „odejdą” 
w wersecie: 2 Nefi 9:16. Dzięki Zadośćuczynieniu cała 
ludzkość powróci do obecności Boga, aby zostać osą-
dzona. Jeśli jednak nie odpokutujemy za nasze grzechy, 
zostaniemy ponownie odsunięci sprzed obecności 
Boga. Podczas gdy wybawienie od Upadku jest darem 
dla całej ludzkości, nasze uwolnienie od skutków na-
szych grzechów zależy od naszych pragnień i działań. 
Przeczytaj wersety: 2 Nefi 9:21, 23–24. Co możemy 
zrobić dzięki Zadośćuczynieniu, aby zostać uratowani 
od wiecznych konsekwencji naszych grzechów?

Po przeczytaniu słów Jakuba uzupełnij następującą za-
sadę: Poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa 
możemy przezwyciężyć konsekwencje naszych 
grzechów, jeśli  
 .

Poświęć chwilę i zastanów się, co możesz zrobić, aby 
w pełni poczuć oczyszczającą moc Zadośćuczynienia 
Zbawiciela. W jakich sytuacjach Pan oczekuje od ciebie 
pokuty? Zastanów się, jak możesz odpokutować. Co 
możesz zrobić, aby uważniej słuchać Jego głosu?

 4. Napisz w swoim dzienniku do studiowania krótki aka-
pit opisujący twoje uczucia o zadość czyniącej ofierze, 

której dokonał dla ciebie Zbawiciel.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 9 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 6: DZIEŃ 4

2 Nefi 9–10
Wprowadzenie
Podczas poprzedniej lekcji studiowałeś świadectwo 
Jakuba o tym, co Jezus uczyni dla nas poprzez Swoje 
Zadośćuczynienie. Podczas tej lekcji dokończysz 
studiowanie rozdziału: 2 Nefi 9 i pierwszego dnia 
kazania Jakuba oraz dowiesz się, co musimy zrobić, 
aby otrzymać błogosławieństwa Zadośćuczynienia. 
Jakub ostrzegał przed podejmowaniem decyzji, które 
prowadzą do odsunięcia sprzed oblicza Boga, i zaprosił 
wszystkich, aby przyszli do Chrystusa i zostali zba-
wieni. Przeczytasz także rozdział: 2 Nefi 10 i będziesz 

studiować to, co Jakub powiedział ludziom następnego 
dnia. Jakub ponownie nauczał, że choć Izrael zostanie 
rozproszony z powodu grzechu, Pan pamięta Swoje 
przymierza, które z nim zawarł i zgromadzi tych, którzy 
odpokutowali. Jakub powiedział, że „nie istnieje żaden 
inny naród, który by ukrzyżował swego Boga” (2 Nefi 
10:3). Prorokował, że Ameryka będzie krajem wolno-
ści, umocnionym na tyle, że inne narody nie będą jej 
zagrażać oraz że nie będą panować nad nią królowie. 
Jakub świadczył o tym, że człowiek musi poddać się 
woli Boga i pamiętać, że tylko dzięki łasce Bożej zosta-
nie zbawiony.

2 Nefi 9:28–29
Jakub ostrzega przed uczynkami i nastawieniem, które 
może odsunąć nas sprzed obecności Boga i zachęca 
wszystkich, by przyszli do Chrystusa
Z powodu Upadku i z powodu naszych grzechów 
każdy z nas potrzebuje Zbawiciela. Jakub świadczył, 
że poprzez Zadośćuczynienie jesteśmy uwolnieni 
od skutków Upadku i możemy przezwyciężyć nasze 
grzechy i otrzymać życie wieczne. Jakub wykorzystał 
wizerunek bramy i drogi, aby to zilustrować. Przeczytaj 
werset: 2 Nefi 9:41 i odszukaj, jak Jakub opisał ścieżkę, 
którą musimy podążać, aby osiągnąć życie wieczne. 
Zastanów się nad poniższymi pytaniami: Jak myślisz, 
co to znaczy „[przystąpić] do Pana”? (Zastanów się, 
czy podążasz ścieżką, dzięki której zbliżasz się do 
Zbawiciela). Co to, według ciebie, znaczy, że „droga 
[do Zbawiciela] jest wąska, lecz rozpościera się wprost 
przed nim”?

Jakub opisał także Zbawiciela jako tego, który „pilnuje 
bramy”. Symbolizuje to Zbawiciela będącego naszym 
sędzią. To On udziela błogosławieństw Zadośćuczy-
nienia na podstawie naszych postaw i działań. Jakub 
nauczał dość szczegółowo o tym, w jaki sposób nasze 
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postawy i działania wpływają na naszą zdolność, aby 
przyjść do Zbawiciela.

 1. Abyś mógł łatwiej rozpoznać postawy, myśli i czyny, 
które prowadzą nas ku Zbawicielowi, narysuj w swoim 

dzienniku do studiowania tabelę:
 a. Narysuj pionową linię, dzieląc na pół stronę w swoim dzien-
niku do studiowania. Po lewej stronie napisz: Oddalają od Chry-
stusa, a po prawej:  Zbliżają do Chrystusa.
 b. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 9:27–39 i wskaż czyny lub po-
stawy, o których Jakub ostrzegał, że oddalają nas od Zbawiciela. 
Sporządź w swoim dzienniku do studiowania listę rzeczy, które 
wpiszesz do kolumny: „Oddalają od Chrystusa”. Możesz także 
zaznaczyć to w swoich pismach świętych. (Zauważ, że: 2 Nefi 
9:28–29 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz 
oznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś mógł z łatwością 
go odnaleźć).
 c. Wybierz jeden z czynów lub postaw, które znalazłeś i odpo-
wiedź na następujące pytanie na odrębnej stronie w swoim 
dzienniku do studiowania: W jaki sposób ten czyn lub postawa 

może powstrzymywać nas od przyjścia do Chrystusa i otrzymania 
pełni błogosławieństw Zadośćuczynienia?
 d. Oprócz ostrzeżenia o działaniach i postawach, które oddalają 
nas od Pana, Jakub nauczał o tych, które pomagają w zbliżeniu 
się do Jezusa Chrystusa. Przeczytaj wersety: 2 Nefi 9:23, 42, 45–

46, 49–52 i odszukaj, co — według Jakuba — pomoże nam 
zbliżyć się do Pana. Zapisz w kolumnie „Zbliżają do Chrystusa” 
to, co znalazłeś.

Studiując fragment: 2 Nefi 9:28–54, poznałeś nastę-
pującą zasadę: Wybierając przyjście do Pana i życie 
zgodne z Jego wolą, możemy otrzymać pełnię 
błogosławieństw Zadośćuczynienia.

 2. Abyś mógł lepiej zastosować to, czego się nauczyłeś, 
odpowiedz na dwa lub więcej z poniższych zadań w 

swoim dzienniku do studiowania:
 a. W wersecie: 2 Nefi 9:23 jest napisane, że Pan nakazał nam 
odpokutować i przyjąć chrzest. Choć być może zostałeś już 
ochrzczony, jak odnawianie przymierzy chrztu podczas przyjmo-
wania sakramentu pomaga ci w przyjściu do Pana i otrzymaniu 
błogosławieństw Zadośćuczynienia?
 b. Jak myślisz, co to znaczy mieć „pełną wiarę w Świętego Boga 
Izraela” (2 Nefi 9:23)? W jaki sposób okazujesz wiarę w Pana?
 c. Co oznacza „[porzucić] swe grzechy” (2 Nefi 9:45)? Co po-
może ci odrzucić swoje grzechy?
 d. Jakie są przykłady wydawania pieniędzy „na to, co jest bez 
wartości” i pracowania „na to, co nie może zaspokoić” (2 Nefi 
9:51)? Jak unikanie pogoni za tym, co złe lub małostkowe, po-
maga ci przyjść do Pana? Jak możesz lepiej zrównoważyć to, jak 
spędzasz czas w szkole, ucząc się lub uczestnicząc w różnych za-
jęciach kościelnych, społecznych lub rekreacyjnych?
 e. W jaki sposób możesz „napawać się tym, co nie ginie” 
(2 Nefi 9:51)?
 f. Jakub wezwał ludzi, aby „[składali podziękowania]” i aby 
„[radowały się ich serca]” (2 Nefi 9:52). Jak myślisz, dlaczego 
ważne jest postępowanie zgodne z tą radą, kiedy starasz się 
przyjść do Zbawiciela?

 3. Napisz w swoim dzienniku do studiowania, jak jedno 
lub więcej działań i postaw, które studiowałeś, pomogło ci 

w zbliżeniu się do Zbawiciela.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 
9:28–29
Co robisz, aby w pełni wykorzystać dostępne możli-
wości zdobycia odpowiedniego wykształcenia? Jakie 
są twoje plany na przyszłość związane ze zdobyciem 
wykształcenia?   
  
 

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Gor-
dona B. Hinckleya i podkreśl błogosławieństwa, które 
otrzymujemy dzięki nauce: „Czekają na was wielkie 
wyzwania. Wkraczacie w świat ostrej konkurencji. 
Musicie uzyskać wszelkie dostępne wykształcenie, 
jakie możecie zdobyć. Pan poinstruował nas odnośnie 
ważności uzyskania wykształcenia. Da wam ono więk-
sze możliwości. Wyposaży was w coś wartościowego, 
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co będziecie mogli wykorzystać w świecie pełnym 
możliwości, który rozpościera się przed wami. Jeśli 
możecie iść na studia i tego pragniecie, zróbcie to. Jeśli 
nie macie ochoty iść na studia, udajcie się do szkoły 
zawodowej lub szkoły biznesu, aby szlifować swoje 
umiejętności i zwiększyć swoje możliwości” („Converts 
and Young Men”, Ensign, maj 1997, str. 49–50).

Przeczytaj werset: 2 Nefi 9:28 i zaznacz, co Jakub po-
wiedział na temat pułapek czekających na tych, którzy 
uczą się ze złym nastawieniem.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie:

 a. Co, według ciebie, oznacza wyrażenie: „gdy zdobywają wie-
dzę, uważają, że są mądrzy”?
b. Jakie są niebezpieczeństwa myślenia, że jesteśmy mądrzejsi 
od naszych rodziców, biskupa lub prezydenta gminy, proroka lub 
naszego Ojca Niebieskiego?

Przeczytaj werset: 2 Nefi 9:29 i wyszukaj, o czym mu-
sisz pamiętać, kiedy zdobywasz wykształcenie.

5. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na 
następujące pytanie: Jak pilne studiowanie pism świętych 

pomaga ci żyć zgodnie z zasadą z wersetu: 2 Nefi 9:29?

2 Nefi 10
Jakub zachęca ludzi, aby radowali się i przyszli do Pana
Podczas drugiego dnia nauczania Jakub ponownie 
świadczył o mocy Pana, która może wyzwolić nas od 
konsekwencji grzechu. Jakub nauczał także swój lud, 
jak powinni traktować przepełniony miłosierdziem dar 
Zadośćuczynienia. Przeczytaj wersety: 2 Nefi 10:20, 
23–25 i zaznacz wyrażenia, które wskazują na to, o 
czym Jakub nauczał, że powinniśmy zrobić w odpowie-
dzi na ofiarę, jaką złożył za nas Zbawiciel.

6. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
więcej z poniższych pytań:

 a. Biorąc pod uwagę to, czego nauczyłeś się o Zbawicielu, dla-
czego chcesz „[o Nim zawsze pamiętać]” (2 Nefi 10:20)?
b. Dlaczego wyzbycie się lub odpokutowanie za coś, co było złe, 
świadczy o twojej wdzięczności i miłości wobec Zbawiciela?
 c. Czego się nauczyłeś o Zbawicielu, co daje ci nadzieję i dzięki 
czemu „[nie spuszczasz swojej głowy]” w zniechęceniu?

Jedno z ważniejszych wyrażeń z tego rozdziału brzmi: 
„pogódźcie się […] z wolą Boga” (2 Nefi 10:24). 
Oznacza to, że powinniśmy ponownie nawiązać bliską 
relację z Bogiem, w której jesteśmy posłuszni i żyjemy 
zgodnie z Jego wolą. Ponownie zapoznaj się z wer-
setami, które zaznaczyłeś, studiując rozdziały: 2 Nefi 
9–10. Zabiegaj o przewodnictwo Ducha Świętego, 

kiedy starasz się określić, co musisz zrobić, aby pogo-
dzić się z wolą Boga.

7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 9–10 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 7: DZIEŃ 1

2 Nefi 11–16
Wprowadzenie
Prorok Izajasz żył około 100 lat przed Nefim. (Izajasz 
zaczął prorokować około 740 r. p.n.e. i kontynuował 
swoją misję przez ponad 40 lat, aż do 701 r. p.n.e.; zob. 
Bible Dictionary, „Isaiah”). Zapewne Nefi darzył 
Izajasza tymi samymi uczuciami podziwu i miłości, 
które my odczuwamy wobec Proroka Józefa Smitha. 
Wiemy z zapisów Ne-
fiego, że „lubował się” w 
słowach Izajasza (zob. 
2 Nefi 11:2). W rozdzia-
łach: 2 Nefi 12–16 Nefi 
cytował słowa Izajasza, 
które zapisane były na 
mosiężnych płytach. 
Pisma te opisywały dumę 
i niegodziwość starożyt-
nego Izraela oraz wyroki, 
które na niego spadną. 
Izajasz zapisał także 
wizję, w której ujrzał Pana 
i został oczyszczony ze 
swoich grzechów.

2 Nefi 11:1–8
Nefi lubuje się w 
świadectwie, które złożył 
Izajasz o Jezusie Chrystusie
Pomyśl o chwili, kiedy 
byłeś pod wrażeniem 
czyjegoś świadectwa o 
Zbawicielu. Przeczytaj 
fragment: 2 Nefi 11:2–3 i wskaż na to, czego do-
świadczyli Nefi, Jakub i Izajasz w związku z Jezusem 
Chrystusem.

Chociaż możesz uważać 
rozdziały Izajasza zawarte w 
Księdze Mormona za trudne 
do zrozumienia, Prezydent 
Boyd K. Packer, Prezydent 
Kworum Dwunastu Aposto-
łów, dał pełną zachęty radę: 
„Nie przestawajcie czytać! 
Przedzierajcie się przez 
te trudne do zrozumienia 
rozdziały zawierające pro-
roctwa Starego Testamentu, 
nawet jeśli bardzo niewiele 
rozumiecie. Idźcie naprzód, 
nawet jeśli jedyne, co możecie 
zrobić, to prześlizgiwanie się 
po powierzchni i pochwycenie 
jakichś wrażeń to tu, to tam” 
(„The Things of My Soul”, En-
sign, maj 1986, str. 61).

Studiowanie 
słów Izajasza
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Pan powołuje proroków, aby dawali o Nim świadec-
two. Studiując świadectwa tych, którzy widzieli Jezusa 
Chrystusa, możemy wzmocnić naszą wiarę w Niego i 
odnaleźć w Nim radość.

 1. W swoim dzienniku do studiowania zapisz swoje my-
śli na temat tego, dlaczego ważne jest posiadanie świa-

dectwa o Jezusie Chrystusie od wielu proroków.

Znajdź wyrażenie: „moja dusza lubuje się”, którą Nefi 
powtórzył cztery razy we fragmencie: 2 Nefi 11:4–6. 
Możesz zaznaczyć je w swoich pismach świętych.

„Lubowanie się” czymś oznacza odczuwanie wielkiej 
przyjemności i radości.

 2. Napisz w swoim dzienniku do studiowania trzy zdania 
lub więcej, zaczynające się od słów: „moja dusza lubuje 

się”, które reprezentują to, czym się radujesz. Wyjaśnij, dlaczego 
każda z tych rzeczy sprawia ci radość.

Przeczytaj werset: 2 Nefi 11:08 i napisz, w co Nefi po-
kładał nadzieję, że będzie rezultatem twojego studio-
wania słów Izajasza.   
 

2 Nefi 12:1–5
Izajasz prorokuje, że świątynia zostanie zbudowana w 
dniach ostatnich
Wyobraź sobie dużą górę. Zastanów się, jakie podo-
bieństwa łączą górę ze świątynią?

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 12:2–3, 5 i odszukaj, co Bóg 
obiecał ustanowić w dniach ostatnich. Termin „góra 
świątyni Pana” oznacza świątynię Pana. W oparciu o 
te wersety, jakie błogosławieństwa będą udzielone w 
domu Pana w dniach ostatnich?

Możesz zapisać w swoich pismach świętych następu-
jące zdanie: Bóg ustanowił świątynie, aby nauczać nas 
Swoich dróg i pomóc nam kroczyć Jego ścieżkami (zob. 
2 Nefi 12:3).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Jak świątynie pomagają nam kroczyć ścieżkami Pana?
 b. Jak możesz przygotować się do wejścia do świątyni?

2 Nefi 12–15
Ta lekcja nie zawiera szczegółowych informacji pomoc-
nych w zrozumieniu rozdziałów: 2 Nefi 12–15. Jed-
nakże, kiedy będziesz czytać i zastanawiać się nad tymi 
rozdziałami podczas osobistego studiowania Księgi 
Mormona, zwracaj uwagę na konsekwencje dumy i 
grzechu. Poniższy komentarz lub wyjaśnienia pomogą 
ci lepiej zrozumieć to, co czytasz:

2 Nefi 12:6–18. Zwróć uwagę na wszystkie odniesienia 
do bałwochwalstwa, a także słowa ilustrujące dumę — 
na przykład wyniosły, dumny, wywyższający się i wysoki. 
To pomoże ci zrozumieć, dlaczego tak surowe wyroki 
spadną na ten lud.
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2 Nefi 12:9–11. „Zwykły człowiek” (werset 9.) odnosi 
się do przeciętnego człowieka. Zarówno „zwykły czło-
wiek”, jak i „wielki” człowiek, jeśli są dumni, zostaną 
ukorzeni podczas Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa 
(zob. werset 11.).

2 Nefi 12:12–13. „Dzień Pana” jest zwrotem odnoszą-
cym się do czasu, kiedy zostanie wydany osąd. Drugie 
Przyjście Chrystusa będzie „dniem Pana”, kiedy niego-
dziwi zostaną zniszczeni.

2 Nefi 13–14. Rozdział: 2 Nefi 13 stanowi kontynu-
ację przemowy Izajasza na temat tego, co stanie się z 
Izraelitami, którzy będą pozostawać w niegodziwości. 
Izajasz nazwał kobiety izraelickie „córkami Syjonu” 
(werset 16.}), sugerując, że są one dziećmi przymierza. 
Izajasz porównał je do dumnej kobiety, która została 
przeklęta przez Pana, a cała jej biżuteria i ozdoby 
zostały jej odebrane (zob. 2 Nefi 13:16–26). W przeci-
wieństwie do tego rozdział: 2 Nefi 14 zawiera Izaja-
szowy opis tego, co stanie się z córkami Syjonu, które 
ukorzą się, odpokutują i zwrócą się do Pana. Jeśli 
masz dostęp do angielskiej edycji Biblii — Biblii Króla 
Jakuba — skorzystaj z przypisów w 3. rozdziale Ks. 
Izajasza, aby zrozumieć fragment: 2 Nefi 13:16–26.

2 Nefi 15:8–22. Słowo biada odnosi się do stanu 
głębokiego smutku. Izajasz użył tego słowa aż sześć 
razy w tych wersetach, 
opisując grzechy Izraeli-
tów. Wiedział, że jeśli nie 
odpokutują, konsekwen-
cje ich grzechów przy-
niosą im głęboki smutek 
— szczególnie w dniu 
sądu. Gdyby Izajasz był 
prorokiem na ziemi w 
naszych czasach, czy 
widziałby te same rodzaje 
grzechów, których 
dopatrzył się u Izraelitów?

 4. Przeczytaj werset: 
2 Nefi 15:20. Wymień w swoim dzienniku do studiowania 

kilka sposobów, w jakie ludzie nazywają dzisiaj dobro złem,  
a zło dobrem.

2 Nefi 16:1–8
Izajasz zostaje powołany na proroka
Proroctwa Izajasza są bogate w symbolikę. Symbole są 
jednym ze sposobów, w jaki Pan uczy nas o zasadach 

ewangelii. W rozdziale: 2 Nefi 16 Izajasz opisał swoje 
doświadczenie związane z wizją, w której ujrzał Pana. 
Czytając rozdział: 2 Nefi 16, pamiętaj o następujących 
symbolach i ich prawdopodobnych znaczeniach:

Serafiny : Anioły, które przebywają w obecności Boga. 
Prorok Józef Smith nauczał, że „anioł służący Bogu nie 
posiada skrzydeł” ( History of the Church, 3:392). Skrzydła 
aniołów symbolizują ich moc, aby się poruszać i działać.

Dym: Może wskazywać na obecność Pana (zob. Obja-
wienie Jana 15:8).

Nieczyste wargi : Bycie niegodnym.

Rozżarzony węgiel (ogień): Oczyszczający składnik tak, 
jak oczyszczająca jest moc Ducha Świętego.

Ołtarz : W dosłownym znaczeniu ołtarz był miejscem, 
gdzie składane były ofiary. Może to odnosić się tutaj 
do ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa w naszym 
imieniu — Zadośćuczynienia.

 5. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 16:1–7 i w swoim dzien-
niku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

 a. Co jeden z serafinów powiedział o Panu Zastępów?
 b. Co, według ciebie, miał na myśli Izajasz, kiedy powiedział: 
„Biada mi! Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych 
wargach”? Co sprawiło, że nagle tak się poczuł? (3 Nefi 27:19 
zawiera podpowiedź).
 c. Dlaczego Izajasz poczuł, iż jest niegodny?
 d. Jak to doświadczenie przygotowało Izajasza do wyjścia do lu-
dzi i głoszenia pokuty?

Jedną z wielkich prawd nauczanych w sposobie, w 
jaki został powołany Izajasz, jest to, że poprzez Za-
dośćuczynienie Jezusa Chrystusa możemy zostać 
oczyszczeni z tego, co sprawia, że czujemy się 
niegodni. Zastanów się nad chwilą, kiedy poczułeś 
oczyszczającą moc Zadośćuczynienia w swoim życiu.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 11–16 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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Zastanów się, co byś zrobił, gdybyś był na jego miejscu. 
Z jednej strony Asyria grozi atakiem na twój lud. Z 
drugiej strony Syria i Izrael grożą atakiem, jeśli nie za-
wrzesz z nimi sojuszu przeciwko Asyryjczykom. Izajasz 
mieszkał w królestwie Judy i Pan wysłał go do Achaza z 
wiadomością. Co byś czuł, będąc królem Achazem, na 
temat nowiny, którą miał ci przekazać prorok?

 1. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 17:3–8 i podkreśl przesła-
nie Pana, które przekazał Izajasz Achazowi i jego ludowi. 

(Termin „dymiące głownie” w wersecie 4. dotyczą pochodni, które 
się wypaliły i symbolizują te dwa królestwa, które zostały rozbite i 
pokonane). Wyobraź sobie, że usłyszałeś, jak Izajasz powiedział to 
Achazowi. Później kolega poprosił cię, abyś zrelacjonował, co 

CZĘŚĆ 7: DZIEŃ 2.

2 Nefi 17–20
Wprowadzenie
W rozdziałach: 2 Nefi 17–20 Nefi zapisał o tym, że 
Izajasz starał się przekonać króla Judy i jego lud, aby 
zaufali Panu, a nie ziemskim sojusznikom. Używając 
przykładów — symboli i metafor, które nauczają lub 
świadczą o wielkich prawdach — Izajasz prorokował o 
wydarzeniach, które nastąpią za jego życia, prorokował 
o narodzinach Jezusa Chrystusa i zagładzie niegodzi-
wych podczas Drugiego Przyjścia Pana.

2 Nefi 17–18
Królestwo Judy będzie błogosławione, jeśli zaufa Jezusowi 
Chrystusowi
Przygotowując się do dzisiejszej lekcji, zastanów się 
nad sytuacją, która wzbudziła w tobie strach. Czy pa-
miętasz, jak zareagowałeś? Studiując rozdziały: 2 Nefi 
17–18, postaraj się odszukać radę Izajasza daną tym, 
którzy znajdują się w trudnej lub straszliwej sytuacji.

Przed studiowaniem rozdziałów: 2 Nefi 17–18, musisz 
dowiedzieć się więcej o trzech małych narodach: Syrii, 
Izraelu i Judzie oraz o znacznie większym Imperium 
Asyryjczyków, które starało się podbić te mniejsze na-
rody. Zapoznaj się z mapą i dołączoną do niej tabelką.

Kraj Syria Izrael 
(Efraim)

Juda

Król Resin Pekah Achaz

Stolica Damaszek Samaria Jerozolima

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 17:1–2 i spójrz na mapę. 
„Syria jest sprzysiężona z Efraimem” oznacza, że 
te dwa kraje zawarły przymierze lub umowę. Spró-
buj ustalić, kto zaatakował kogo. Pamiętaj o tym, że 
wyrażenie „dom Dawida” w wersecie 2. odnosi się do 
Achaza i ludu Judy.

Królestwa Izraela i Syrii chciały podbić królestwo Judy 
i zmusić Judę do zawarcia z nimi sojuszu przeciw 
potężnemu Imperium Asyryjskiemu. Asyria groziła w 
tamtym okresie podbiciem całego świata. Izrael i Syria 
wierzyły, że poprzez podbój Judy mieliby więcej ludzi 
i środków, aby stanąć do walki z nadciągającą armią 
Asyryjczyków (zob. 2 Nefi 17:5–6). Król Achaz rozwa-
żał zawarcie sojuszu z Izraelem i Syrią.

N

Morze  
Śródziemne

Morze  
Galilejskie

Morze 
Martwe

SYRIA

Damaszek

PÓŁNOCNE KRÓLESTWO 
IZRAELA

Samaria

Jerozolima

POŁUDNIOWE 
KRÓLESTWO JUDY

Północne plemiona
Efraim
Ruben
Symeon
Lewi
Dan
Naftali

Gad
Aszer
Issachar
Zebulon
Józef

Południowe plemiona
Juda
Beniamin
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powiedział Izajasz. Napisz dwa lub trzy zdania w dzienniku do 
studiowania opisujące to, co byś odpowiedział koledze.

Izajasz próbował pomóc królowi i jego ludowi, aby 
zwrócili się do Pana o pomoc, zamiast polegać na nie-
stabilnych sojuszach politycznych.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Dlaczego jest ważne, abyśmy zwrócili się do Pana, kiedy po-
trzebujemy pomocy, a nie polegali na innych osobach?
 b. W jaki sposób młodzi ludzie mogą być skłonni, aby przedkła-
dać relacje z ludźmi ponad relacje z Ojcem Niebieskim i Jezusem 
Chrystusem?

Pan powiedział, że da Achazowi i królestwu Judy znak, 
że będzie się o nich troszczył i dzięki temu nie będą 
musieli polegać na ziemskich sojuszach. Przeczytaj 
werset: 2 Nefi 17:14 w celu odnalezienia znaku, o któ-
rym mowa. Podkreśl w tym wersecie słowo Emmanuel. 
Obok tego wersetu napisz: „Ew. Mateusza 1:22–23”. 
Przeczytaj fragment: Ew. Mateusza 1:22–23, aby poznać 
znaczenie tytułu: Emmanuel.

W jaki sposób znak, który oznaczał „Bóg z nami”, miał 
pomóc wtedy Achazowi? W jakim sensie to proroctwo 
dane przez Izajasza odnosi się do narodzin Jezusa 
Chrystusa wiele lat później?

Aby lepiej zrozumieć znak narodzenia 
dziecka, zastanów się nad następującym 
wyjaśnieniem Starszego Jeffreya R. 
Hollanda z Kworum Dwunastu Aposto-
łów: „Na proroctwo to składają się 
mnogie i równorzędne elementy, podob-

nie jak w większości zapisów Izajasza. Najbardziej 
bezpośrednie znaczenie prawdopodobnie dotyczyło 
żony Izajasza, czystej i dobrej kobiety, która mniej 
więcej w tym czasie urodziła syna [zob. 2 Nefi 18:3], 
który stał się symbolem i zapowiedzią późniejszego i 
bardziej znamiennego wypełnienia się tego proroctwa, 
które miało się zrealizować w narodzinach Jezusa 
Chrystusa” (Christ and the New Covenant [1997], str. 79).

Izajasz prorokował, że zanim dziecko dorośnie, Asyria 
pokona armie Izraela (Efraima) i Syrii (zob. 2 Nefi 
17:15–25). Znak oznaczający „Bóg z nami” miał na 
celu zapewnić króla Achaza, że Bóg będzie z nami, 
kiedy Mu zaufamy, nawet w czasach trudności i 
strachu. Możesz zapisać tę zasadę na marginesie swo-
ich pism świętych.

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 18:6–8 i podkreśl wyrażenie 
„wody Siloe”. Wody Siloe symbolizowały dla Izajasza 
spokojne, stałe wspierające działanie i moc Boga, które 
powinny być częścią życia politycznego tego narodu 
(zob. 2 Nefi 18:6). Izajasz wykorzystał odniesienie do 
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wód Siloe, aby wykazać przeciwieństwo, ponieważ lud 
Izraela i Judy odrzucił Mesjasza — „wody Siloe”, czyli 
spokojną, stałą, wspierającą moc Boga. Dlatego Izajasz 
prorokował, że król Asyryjczyków i straszliwy wpływ 
oraz gwałtowna moc jego najeźdźczej armii — repre-
zentowanej przez „wody rzeki gwałtowne i obfite” — 
pokona Syrię i Izrael.

Izajasz jako poeta użył dwóch ruchliwych, ale znacznie 
różniących się od siebie strumieni rzek, aby wyjaśnić, 
co stanie się z Judą. Armia Asyryjczyków następnie 
napadła na Judę — reprezentowaną słowem  ziemia. 
Lecz nie podbiła ona Jerozolimy — reprezentowanej 
słowami „wypełnią i zatopią, aż sięgną po szyję”.

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 18:9–12 i zwróć uwagę na 
to, ile razy Pan radził Judzie, aby nie przyłączała się do 
Syrii i Izraela. Zgodnie z wersetem: 2 Nefi 18:13, co 
radził Pan Judzie poprzez Izajasza i gdzie mieli udać się 
po pomoc?

W czasie, kiedy Asyryjczycy pokonali Judę i zagrozili 
Jerozolimie, królestwo Judy miało nowego króla. Nazy-
wał się Hezekiasz. Ufał on Panu i prorokowi Izajaszowi. 
Ostatecznie 185 tysięcy żołnierzy asyryjskich zostało 
zabitych w obozie przez anioła Pana (zob. II Ks. Kró-
lewska 19:35, Ks. Izajasza 37:36).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
więcej z poniższych pytań:

 a. Jakie są niebezpieczeństwa związane z pokładaniem wiary w 
rzeczy i wpływy ziemskie, a nie w Pana? (Możesz pomyśleć o sy-
tuacjach, w których byłeś skłonny podjąć decyzję ze strachu).
 b. Kiedy zwróciłeś się do Pana o siłę, mimo że początkowo byłeś 
skłonny skorzystać z innych źródeł? Czego nauczyłeś się z tego 
doświadczenia?
 c. Pod rządami króla Hezekiasza lud Judy został ochroniony 
przed zniszczeniem, ponieważ postąpił zgodnie ze słowami Izaja-
sza i poradził się Pana. Dlaczego naśladowanie współczesnych 
proroków może ochronić cię przed duchową krzywdą?

2 Nefi 19:1–7
Izajasz mówi o Zbawicielu
Czy kiedykolwiek przez dłuższy czas nie widziałeś 
słońca lub nie czułeś jego ciepłych promieni? Jeśli nie, 
wyobraź sobie, że stoisz w cieniu i nie masz dostępu do 
światła ani ciepła, którego źródłem jest słońce (np. znaj-
dujesz się przez długi czas w ciemnym pokoju). Izajasz 
użył podobnej metafory, aby zilustrować duchowy stan 
ludzi, którzy żyli bez światła Jezusa Chrystusa.

W wersetach: 2 Nefi 19:1–2 jest mowa o dwóch kra-
inach. Przeczytaj te wersety, a następnie zaznacz nazwy 
tych krain.

Przez wieki, zanim Izajasz napisał te wersety, toczyło 
się wiele wojen, które miały na celu zdobycie kontroli 
nad regionem, który zwany jest dzisiaj Ziemią Świętą. 
Niektórzy określali ten obszar „krainą cienia śmierci”, 
ponieważ wiele osób utraciło tam swoje życie w walce. 
W czasach Nowego Testamentu miasta Nazaret, 
Kafarnaum, Nain i Kana znajdowały się w regionach 
oficjalnie znanych jako krainy Zebulona i Naftalego. W 
tych miastach, ponad 500 lat później, Jezus Chrystus 
spędził większość Swojej misji, czyniąc posługę wobec 
mieszających tam ludzi. Dzisiaj jest to obszar Galilei.

Zaznacz w wersecie: 2 Nefi 19:2, co — według Izajasza 
— zobaczą ludzie mieszkający na tym obszarze.

Oświadczenie Izajasza, że ci, którzy „chodzili w ciem-
ności” i zamieszkiwali „kraj cienia śmierci”, ujrzeli 
„światłość wielką”, było proroctwem o doczesnej misji 
Jezusa Chrystusa w tej części świata. Ludzie mieszka-
jący w Galilei chodzili w duchowej ciemności, ale kiedy 
Jezus Chrystus żył i służył pośród nich, ujrzeli „świa-
tłość wielką”.

 4. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 19:6–7 i zastanów się 
nad tym, który z tytułów Zbawiciela wymienionych w 

wersecie 6. miał największe znaczenie dla ludu Judy ze względu 
na okoliczności, w których żył. W swoim dzienniku do studiowa-
nia napisz o tym, jak jeden lub kilka z tych tytułów opisuje uczu-
cia, jakimi darzysz Zbawiciela.

2 Nefi 19–20
Izajasz opisuje zniszczenie niegodziwych podczas Drugiego 
Przyjścia
Proroctwo Izajasza o zniszczeniu Asyrii zapisane w roz-
dziale: 2 Nefi 20 jest również proroctwem o zagładzie 
niegodziwych podczas Drugiego Przyjścia. Czytając ten 
rozdział, pamiętaj, że tak, jak Hezekiasz zaufał radzie 
Izajasza, poradził się Pana i został błogosławiony, tak 
ty, jeśli zaufasz Panu, nie musisz się obawiać sądu, 
który zostanie wydany na mieszkańców ziemi podczas 
Drugiego Przyjścia.

Jakie zdanie powtarza się w wersetach: 2 Nefi 19:12, 
17, 21  i 2 Nefi 20:4? Możesz zakreślić je w swoich 
pismach. Napisz to zdanie w swoim dzienniku do 
studiowania i podkreśl słowo gniew i ręka. Pod sło-
wem gniew napisz sąd, a pod słowem ręka napisz litość. 
Przeczytaj to zdanie na głos, wstawiając słowa sąd i 
litość. („Po tym wszystkim nie uśmierza się [sąd] i [ręka 
litości] Jego pozostaje nadal wyciągnięta”).

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:
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a. W jaki sposób zdanie z powyższego ćwiczenia opisuje to, jak 
Pan potraktuje narody, rodziny i poszczególne osoby, które Go 
odrzucą?
 b. W jaki sposób możesz zastosować następujące prawdy w 
swoim życiu? Jezus Chrystus jest Bogiem sądu i miłosier-
dzia. Jego miłosierdzie rozpościera się nad tymi, którzy od-
pokutują i będą przestrzegać Jego przykazań.

 6. W swoim dzienniku do studiowania napisz o tym, 
kiedy byłeś posłuszny konkretnemu przykazaniu i czułeś 

Boże miłosierdzie.

 7. W dzienniku do studiowania pism świętych napisz 
pod dzisiejszymi ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 17–20 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 7: DZIEŃ 3

2 Nefi 21–24
Wprowadzenie
Wiele proroctw Izajasza w Księdze Mormona dotyczy 
dni ostatnich. Prorokował on o Przywróceniu ewangelii, 

Proroku Józefie Smithie, Drugim Przyjściu i zagładzie 
niegodziwych. Przewidział, że Pan „podniesie chorą-
giew dla narodów”, aby zgromadzić Swój lud w dniach 
ostatnich (zob. 2 Nefi 21:11–12). Izajasz świadczył rów-
nież o tym, że Pan zwycięży nad Szatanem i rozpocznie 
Milenium, erę pokoju i radości.

2 Nefi 21:1–4, 10–12
Izajasz prorokuje o Przywróceniu ewangelii Jezusa 
Chrystusa w dniach ostatnich
Zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie światło stop-
niowo pojawiające się przed tobą. Staje się coraz 
jaśniejsze. Nagle posłaniec wysłany sprzed oblicza Boga 
staje przed tobą. Przekazuje ci, że starożytne proroctwa 
mają się niedługo wypełnić i że weźmiesz w tym udział. 
Jaka byłaby twoja pierwsza reakcja, myśli i pytania?

W nocy, kiedy Moroni po raz pierwszy ukazał się 
Józefowi Smithowi — 21 września 1823 r. — zacytował 
słowa z  11. rozdziału Księgi Izajasza, które znajdują 
się także w rozdziale: 2 Nefi 21. Moroni powiedział 
Józefowi Smithowi, że proroctwa w tym rozdziale „się 
wkrótce wypełnią” (Józef Smith — Historia 1:40). 
Studiując proroctwa Izajasza, zastanów się nad tym, 
dlaczego Nefi postanowił zapisać je na mniejszych pły-
tach oraz dlaczego Moroni przytoczył je podczas wizyty 
u Józefa Smitha.

Prorok Józef Smith otrzy-
mał objawienie wyjaśnia-
jące znaczenie proroctw 
zapisanych w rozdziale: 
2 Nefi 21. Uczeni byli od 
dawna zafascynowani 
zrozumieniem znacze-
nia symboli używanych 
w tym rozdziale. Księga 
Mormona i współcześni 
prorocy pomogli nam 
lepiej zrozumieć ich 
znaczenie. Na przykład 
Izajasz użył metafory 
drzewa lub rośliny. 
Przeczytaj wersety: 2 Nefi 
21:1, 10 i odszukaj te 
części drzewa lub rośliny, 
o których wspomniał Iza-
jasz. Następnie przeczytaj 
fragment: Nauki i Przy-
mierza 113:1–6, aby lepiej 
zrozumieć, co oznaczają 
te symbole. Pomocne 
może być zapisanie zna-
czenia tych symboli na marginesie pism świętych.

Święte księgi, które posia-
damy, dopełniają się i poma-
gają nam zrozumieć prawdy 
ewangelii i proroctwa. Na 
przykład ta lekcja odnosi się 
do 113. rozdziału Nauk i Przy-
mierzy, który pomaga objaśnić 
proroctwa i nauki Izajasza. 
Nefi także pomógł nam zrozu-
mieć słowa Izajasza. Starszy 
Bruce R. McConkie z Kworum 
Dwunastu Apostołów zauwa-
żył, że „Księga Mormona 
jest największym na świecie 
komentarzem do Księgi 
Izajasza” („Ten Keys to Un-
derstanding Isaiah”, Ensign, 
październik 1973, str. 81).

Korzystanie z pism 
świętych, by zrozumieć 
święte zapisy
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Gałązka z pnia Jessego — Jezus Chrystus

Latorośl z korzenia Jessego — Sługa Jezusa Chrystusa

Korzeń Jessego —  Osoba posiadająca klucze kapłaństwa

Zastanów się nad poniższą wypowiedzią Starszego 
Bruce’a R. McConkiego, który wyjaśnił, że „korzeń 
Jessego” i „latorośl z korzenia Jessego” odnoszą się do 
Proroka Józefa Smitha: „Czy tkwimy w błędzie, mó-
wiąc, że wspomnianym [we fragmencie NiP 113:5–6] 
prorokiem jest Józef Smith, który otrzymał kapłaństwo 
i klucze królestwa, który wzniósł sztandar do zgroma-
dzenia ludu Pana w naszej dyspensacji? I czyż nie jest 
on ‘[sługą] w rękach Chrystusa, który jest po części 
potomkiem Isajego, jak i Efraima, czyli z domu Józefa, 
na którego nałożono wiele mocy’? [NiP 113:3–4]” 
(Millennial Messiah [1982], str. 339–340).

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 21:10, 12 i zwróć uwagę na 
to, co Izajasz prorokował na temat tego, co Pan uczyni 
za pośrednictwem „korzenia Jessego” (Józefa Smitha). 
Słowo chorągiew nawiązuje do „norm, które  
zgromadzą lud.

Te wersety nauczają następującej prawdy: Pan przy-
wrócił Swoją ewangelię i Kościół poprzez Proroka 
Józefa Smitha, a teraz gromadzi Swój lud w dniach 
ostatnich.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: W jakim sensie Kościół Jezusa Chrystusa Świę-

tych w Dniach Ostatnich jest chorągwią dla świata?

2 Nefi 21:6–9; 22:1–6
Izajasz opisuje Milenium
Jednym z najczęściej poruszanych tematów przez 
chrześcijan jest tysiącletni okres rządów Zbawiciela na 
ziemi. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym? 
Wyobraź sobie, że znajomy zapytał cię o to, co wiesz na 
temat Milenium. Co byś odpowiedział?

Izajasz prorokował, że po Drugim Przyjściu Zbawiciela 
nastaną zmiany na ziemi, które będą trwać przez tysiąc 
lat. Ten okres pokoju nazywamy Milenium. Przeczytaj 
fragment: 2 Nefi 21:6–9 i odszukaj warunki, jakie będą 
istnieć na ziemi podczas Milenium.

Zgodnie z tym, co jest zapisane w wersecie: 2 Nefi 21:9, 
jedno proroctwo na temat Milenium brzmi następu-
jąco: „poznanie Pana napełni ziemię”. Zastanów się, 
jak wypełnienie tego proroctwa wpłynie na ludzi na ca-
łym świecie. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 22:1–6 i zwróć 
uwagę na ducha czci, który będzie obecny pośród ludzi 
żyjących w czasie Milenium. W jaki sposób możemy 
rozwijać tę postawę już dziś?

Wersety, które studiowałeś, nauczają następującej 
prawdy: Podczas Milenium na ziemi będzie pano-
wał pokój, ponieważ będzie ona przepełniona po-
znaniem Pana. Których aspektów Milenium chciałbyś 
doświadczyć już dziś? Zastanów się przez chwilę nad 
tym, co możesz zrobić, aby otrzymać niektóre z tych 
błogosławieństw.

Możesz zaśpiewać, posłuchać lub przeczytać słowa 
hymnu „The Lord Is My Light” (Hymns, nr 89), aby 
dopełnić studiowanie rozdziału: 2 Nefi 22.
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2 Nefi 23–24
Izajasz opisuje upadek Babilonu, upadek niegodziwych i 
upadek Lucyfera
Jak zapisano w rozdziałach: 2 Nefi 23–24, Izajasz 
potępił niegodziwość domu Izraela i porównał za-
gładę niegodziwych w dniach ostatnich do zniszczenia 
starożytnego Babilonu. Babilon w czasach Izajasza był 
bardzo niegodziwym narodem i symbolizuje niegodzi-
wość świata (zob. NiP 133:14).

Dowiedz się o tym, co Izajasz prorokował na temat 
tego, co stanie się z niegodziwymi w dniach ostatnich, 
czytając wersety: 2 Nefi 23:1, 4–9, 11, 15, 19, i 22.

Izajasz porównał także zniszczenie starożytnego Babi-
lonu do wygnania Lucyfera (Szatana) z nieba. Mówił 
w przenośni o Lucyferze jako królu Babilonu, mając na 
myśli cały grzeszny świat. Izajasz użył upadku Lucyfera 
w świecie przedziemskim do zilustrowania tego, jak 
polegną i upadną grzesznicy. Przestudiuj fragment: 
2 Nefi 24:12–14 i zaznacz wyrażenia, które podkreślają 
arogancję i dumę Szatana.

Czy zwróciłeś uwagę na wyrazy używane w pierwszej 
osobie w tych wersetach? Możesz podkreślić te wyrazy 
w swoich pismach świętych. Prezydent N. Eldon Tanner 
z Rady Prezydenta Kościoła powiedział, że Szatan 
„bardziej dbał o uznanie niż o rezultaty; zależało mu 
jedynie na chwale” („For They Loved the Praise of Men 
More Than the Praise of God”, Ensign, listopad 1975, 
str. 76).

Odszukaj we fragmencie: 2 Nefi 24:15–16 to, co osta-
tecznie stanie się z Szatanem i co poczują ludzie, kiedy 
zobaczą go takim, jakim naprawdę jest.

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Ezry 
Tafta Bensona: „Na nardzie w świecie przedziemskim  
to duma zgubiła Lucyfera — ‘syna jutrzenki’. (2 Nefi 
24:12–15; zob. także NiP 76:25–27; Mojżesz 4:3). […] 
Lucyfer złożył swoją propozycję stanowiącą konkuren-
cję do planu Ojca, przedstawionego przez Jezusa Chry-
stusa. (Zob. Mojżesz 4:1–3). Chciał otrzymać zaszczyt 
większy ponad wszystkie inne. (Zob. 2 Nefi 24:13). 
Krótko mówiąc: jego pełnym dumy pragnieniem była 
detronizacja Boga. (Zob. NiP 29:36; 76:28)” („Beware of 
Pride”, Ensign, maj 1989, str. 4–5).

Z wersetu: 2 Nefi 23:22 dowiadujemy się, że możemy 
odnaleźć pocieszenie, jeśli jesteśmy sprawiedliwi. Bóg 
będzie miłosierny dla ciebie, lecz niegodziwi ludzie zginą.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Co mogę zmienić w moim obecnym życiu, by być bardziej po-
słuszny?
b. W jaki sposób mogę pozostać posłuszny?

Módl się o okazje, aby dzielić się swoim świadectwem 
na temat prawd, których nauczyłeś się z rozdziału: 
2 Nefi 23.

3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 21–24 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 7: DZIEŃ 4

2 Nefi 25
Wprowadzenie
Po zapisaniu proroctw Izajasza (2 Nefi 12–24) prorok 
Nefi podkreślił ich ważność i wyjaśnił, że ci, którzy 
posiadają ducha proroctwa, będą mogli zrozumieć i 
docenić słowa Izajasza (2 Nefi 25). Wyjaśnił, że spo-
rządził te zapisy, aby „przekonać nasze dzieci, a także 
naszych braci, by uwierzyli w Chrystusa i pojednali 
się z Bogiem” (2 Nefi 25:23). Zaprosił wszystkich, aby 
uwierzyli w Chrystusa i „[czcili] Go całą swą mocą, 
umysłem, siłą i całą swą duszą” (2 Nefi 25:29).

2 Nefi 25:1–8
Nefi naucza, że możemy zrozumieć słowa Izajasza, jeśli 
posiadamy ducha proroctwa
Ludzie często używają kłódek, aby zabezpieczyć cenne 
rzeczy. Mogą posiadać jeden klucz do zamka lub dać 
dodatkowy klucz zaufanej osobie — przyjacielowi lub 
członkowi rodziny. Nefi wiedział, że 
proroctwa Izajasza miały „wielką 
wartość” (2 Nefi 25:8) i pragnął, 
aby wszyscy je zrozumieli. Dał 
klucz każdemu, kto chce odkryć 
znaczenie słów Izajasza.

Przeczytaj pierwsze zdanie w 
wersecie: 2 Nefi 25:4 i od-
szukaj klucz do zrozumienia 
słów Izajasza. Co to znaczy 
mieć „ducha proroctwa”? 
Jak myślisz, dlaczego duch 
proroctwa może pomóc ci w 
lepszym zrozumieniu pism świętych, a w 
szczególności słów Izajasza?

Duch proroctwa odnosi się do ducha objawienia. 
Oznacza to, że kiedy pilnie i z modlitwą studiujesz 
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pisma święte i starasz się poznać ich znaczenie, mo-
żesz mieć ze sobą ducha objawienia, a Duch Święty 
rozjaśni twój umysł i da ci zrozumienie. Ponadto pisma 
święte nauczają, że „świadectwem Jezusa jest duch 
proroctwa” (Objawienie Jana 19:10). Kiedy wzrasta 
twoja wiedza i świadectwo o Zbawicielu, wzrośnie 
także twoje zrozumienie pism świętych — także nauk 
Izajasza — i będziesz lepiej rozumiał, jak te nauki 
odnoszą się do ciebie.

Nefi podzielił się dodatkowymi pomysłami, które mogą 
pogłębić nasze zrozumienie słów Izajasza. Zapoznaj 
się z treścią poniższych fragmentów i wskaż trzy klucze 
lub więcej, które mogą być pomocne w zrozumieniu 
słów Izajasza:

• 2 Nefi 25:1   
 

• 2 Nefi 25:5–6   
 

• 2 Nefi 25:7–8   
 

Pamiętaj, że symbolika i poetycki język są często 
obecne w starożytnych żydowskich proroctwach (zob. 
2 Nefi 25:1). Ponadto poznanie kultury, historii i geo-
grafii starożytnego Izraela pomoże ci w zrozumieniu 

słów Izajasza (zob. 2 Nefi 25:5–6). Życie w dniach 
ostatnich i bycie świadkiem wypełnienia się wielu pro-
roctw pomaga zrozumieć Izajasza (zob. 2 Nefi 25:7–8 ).

2 Nefi 25:9–19
Nefi prorokuje o Żydach
We fragmencie: 2 Nefi 25:9–19 Nefi prorokował o 
Żydach, ich ojczyźnie w Jerozolimie oraz otaczających 
okolicach. Powiedział, że Żydzi, którzy zostali wzięci do 
niewoli do Babilonu, powrócą do „[ziemi] dziedzictwa” 
po tym, jak Jerozolima zostanie zniszczona (zob. 2 Nefi 
25:9–11). Jezus Chrystus, Mesjasz, będzie żyć pośród 
nich, ale wielu Go odrzuci i zostanie On ukrzyżowany 
(zob. 2 Nefi 25:12–13). Po śmierci Zbawiciela i Jego 
Zmartwychwstaniu Jerozolima zostanie ponownie znisz-
czona i Żydzi zostaną rozproszeni i prześladowani przez 
inne narody (zob. 2 Nefi 25:14–15). W końcu uwierzą w 
Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie, a Pan odkupi 
ich „z upadku i stanu zguby” (zob. 2 Nefi 25:16–19).

2 Nefi 25:20–30
Nefi świadczy o Jezusie Chrystusie
Pomyśl o tym, co byś odpowiedział komuś, kto twier-
dzi, że Święci w Dniach Ostatnich nie wierzą w 
Jezusa Chrystusa. Studiując pozostałą część rozdziału: 
2 Nefi 25, odszukaj fragmenty, którymi mógłbyś po-
dzielić się w takiej sytuacji.

Zapoznaj się z treścią fragmentu: 2 Nefi 25:20–30; 
możesz zakreślić słowo „Chrystus” za każdym razem, 
kiedy pojawia się w tych wersetach.

 1. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 25:28–29 i wskaż, co Nefi 
określił jako „właściwą drogę”. Postaraj się odszukać we 

fragmencie: 2 Nefi 25: 23–26 przyczyny, dla których pokładanie 
wiary w Jezusa Chrystusa jest „właściwą drogą”. (Zauważ, że : 
2 Nefi 25:23, 26 to fragment z pisma świętego do opanowania. 
Możesz oznaczyć go w szczególny sposób, abyś mógł go potem z 
łatwością odnaleźć). Zapisz swoje odpowiedzi w dzienniku  
do studiowania.

Słowo pojednać się w wersecie: 2 Nefi 25:23 oznacza 
odnalezienie harmonii z Bogiem. To dzięki „łasce” Pana 
ma miejsce pojednanie się z Bogiem. Przeczytaj nastę-
pujące wyjaśnienie, czym jest łaska Pana:

„Słowo łaska, zgodnie z pismami świętymi, odnosi 
się przede wszystkim do Boskiej pomocy i siły, jakie 
otrzymujemy poprzez Zadośćuczynienie Pana Jezusa 
Chrystusa […].

[…] Dzięki łasce, dostępnej poprzez zadość czy-
niącą ofiarę Zbawiciela, wszyscy ludzie zmartwych-
wstaną i otrzymają nieśmiertelność. [Ale jeśli chcemy 
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zakwalifikować się do wiecznego życia w obecności 
Boga, musimy oczyścić się z naszych grzechów poprzez 
Jego łaskę].

Wyrażenie ‘gdy dokonamy wszystkiego, co jest w 
naszej mocy’ [2 Nefi 25:23], uczy nas, że aby otrzymać 
pełnię łaski Pana i być godnym zamieszkania z Nim, 
musimy ze swej strony włożyć w to pewien wysiłek. 
Pan nakazał nam, abyśmy byli posłuszni Jego ewan-
gelii, co oznacza wiarę w Niego, odpokutowanie za 
nasze grzechy, przyjęcie chrztu, otrzymanie daru Ducha 
Świętego i wytrwanie do końca […].

Oprócz tego, że potrzebujesz łaski dla swego ostatecz-
nego zbawienia, potrzebujesz też jej dodającej sił mocy 
w każdym dniu życia. Kiedy pilnie, w pokorze i łagod-
ności zbliżysz się do Ojca Niebieskiego, On dzięki Swej 
łasce podniesie cię i wzmocni” (Oddani wierze: Leksykon 
ewangelii [2004], str. 61–63).

2. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na 
następujące pytania:

 a. Jaki jest związek między łaską Boga a naszymi wysiłkami, aby 
żyć w zgodnie z ewangelią?
 b. Co to oznacza dla ciebie być zbawionym przez łaskę?
 c. Co oznacza dla ciebie zwrot: „wszystko, co jest w naszej 
mocy”?

Zastanów się nad następującą prawdą: Dzięki Je-
zusowi Chrystusowi możemy zostać zbawieni 
poprzez łaskę, jeśli zrobimy wszystko, co w naszej 
mocy. Pomyśl, kiedy zrobiłeś wszystko, co w twojej 
mocy, i zostałeś pobłogosławiony Boską mocą i siłą.

Kolejna prawda, której 
nauczał Nefi (zob. 2 Nefi 
25:26), brzmi: Dzięki Za-
dośćuczynieniu Zbawi-
ciela możemy otrzymać 
przebaczenie naszych 
grzechów.

Możesz napisać list 
do swojego kolegi lub 
członka rodziny, w któ-
rym podzielisz się swoją 
wiarą o Jezusie Chrystu-
sie lub możesz złożyć 
świadectwo podczas nie-
dzieli postnej lub innego 
odpowiedniego do tego 
spotkania.

 3. Przeczytaj ponow-
nie werset: 2 Nefi 

Odwoływanie się do minio-
nych doświadczeń, kiedy Pan 
cię błogosławił, może wzmoc-
nić cię w trudnych chwilach. 
Dzielenie się tymi doświad-
czeniami poprzez składanie 
świadectwa, zapisywanie w 
pamiętniku lub wyjaśnianie 
ich bliskiej osobie, może nie 
tylko pomóc tobie, ale także 
wzmocnić innych, którzy znaj-
dują się w trudnych okoliczno-
ściach i potrzebują wsparcia, 
dzięki któremu uwierzą, że 
Bóg naprawdę istnieje i ma 
moc, aby nam pomóc.

Odwołaj się do 
doświadczenia

25:26 i w dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe py-
tania:
a. W jaki sposób czcisz Jezusa Chrystusa? Jakie czyny pokazują, 
że wierzysz i czcisz Jezusa Chrystusa?
 b. Co możesz zrobić, aby pełniej czcić Zbawiciela całą swoją 
mocą, umysłem i siłą?

Fragment do opanowania — 2 Nefi 
25:23, 26
Użyj następującego ćwiczenia, które pomoże ci zapa-
miętać werset: 2 Nefi 25:26:

„I mówimy o Chrystusie,
znajdujemy radość w Chrystusie,
nauczamy o Chrystusie,
prorokujemy o Chrystusie,
i zapisujemy nasze proroctwa,
aby nasze dzieci wiedziały,
skąd mogą oczekiwać
odpuszczenia grzechów”.

Po powtórzeniu tego wersetu kilka razy zakryj pierwszą 
linijkę i postaraj się wyrecytować ją z pamięci. Następ-
nie zakryj kolejną linię i kolejną, aż nauczysz się tego 
wersetu na pamięć.



73

 4. Wyrecytuj fragment: 2 Nefi 25:26 członkowi swojej 
rodziny i zapisz w swoim dzienniku do studiowania, że 

nauczyłeś się tego wersetu na pamięć.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 25 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 8: DZIEŃ 1

2 Nefi 26–27
Wprowadzenie
Nefi przewidział wizytę Jezusa Chrystusa w Ameryce 
oraz zniszczenie, którego później doświadczy jego lud. 
Nefi ujrzał także w swojej wizji ludzi, którzy będą żyć w 
dniach ostatnich i ostrzegł ich przed dumą, tajemnymi 
sprzysiężeniami i wypaczaniem religii. Aby zilustro-
wać, w jaki sposób Pan umożliwi nam przezwyciężanie 
skutków niegodziwości i odstępstwa, Nefi zacytował 
proroctwa Izajasza o Przywróceniu ewangelii Jezusa 
Chrystusa w dniach ostatnich.

2 Nefi 26
Nefi prorokuje o dniach ostatnich i zaprasza wszystkich, 
aby przyszli do Chrystusa
Czy doświadczyłeś kiedyś trzęsienia ziemi, silnej burzy 
lub innego niszczycielskiego wydarzenia lub widziałeś 
zdjęcia lub filmy je przedstawiające? Nefi ujrzał, że w 
dniach ostatnich mieszkańcy ziemi „zostaną nawie-
dzeni piorunami, błyskawicami i trzęsieniem ziemi i 
podlegać będą wszelkiego rodzaju zagładzie” (2 Nefi 
26:6). Co przychodzi ci na myśl, gdy czytasz o „[gnie-
wie] Pana” (2 Nefi 26:6) lub o „[wyrokach] Boga” 
(2 Nefi 25: 3)? Celem wyroków wydawanych przez 
Boga jest błogosławienie Jego dzieci — skłonienie 
grzeszników do pokuty i ochrona sprawiedliwych. We 
fragmencie: 2 Nefi 26:1–11 Nefi prorokował o znisz-
czeniach, które poprzedzą wizytę Jezusa Chrystusa w 
Ameryce oraz o zagładzie, która spotka jego lud z po-
wodu niegodziwości. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 26:8–9 
i odszukaj błogosławieństwa, które — według Nefiego 
— otrzymają jego prawi potomkowie. Następnie prze-
czytaj fragment: 2 Nefi 26:12–13 i odszukaj, co obiecano 
nam, jeśli wykażemy się wiarą w Jezusa Chrystusa.

 1. Jezus Chrystus objawi  się tym, którzy wykażą się wiarą 
w Niego i wytrwają do końca w prawości. W dzienniku do 

studiowania pism świętych odpowiedz na poniższe pytania:
 a. W jaki sposób Jezus Chrystus objawi się tym, którzy pokła-
dają w Niego wiarę? (Zob. 2 Nefi 26:13).
 b. Czy byłeś świadkiem lub czy Jezus Chrystus kiedykolwiek ob-
jawił ci się w jeden z tych sposobów?

We fragmencie: 2 Nefi 26:14–19 Nefi prorokował, że 
w dniach ostatnich po tym, jak jego lud i potomkowie 
jego braci będą osłabieni z powodu niewiary, zostanie 
wyjawiona Księga Mormona. We fragmencie: 2 Nefi 
26:20–22 opisał, że w dniach ostatnich wiele osób bę-
dzie przepełnionych dumą, odrzuci cuda Boga i będzie 
polegać jedynie na swojej mądrości i wiedzy. W jakim 
sensie widziałeś wypełnienie się proroctw Nefiego?

Nefi ostrzegł nas, że Szatan wykorzystuje pychę, chci-
wość i tajne sprzysiężenia, aby nas zniszczyć. W swoich 
pismach świętych obok wersetu: 2 Nefi 26:22 zaznacz, 
jak Szatan stara się nas zniewolić. Lniana nić jest cienka 
i można ją łatwo przerwać. Jednakże, kiedy wiele nici 
zostanie ze sobą powiązanych, stworzą one silny sznur. 
Przeczytaj werset: 2 Nefi 26:32 i zwróć uwagę na przy-
kłady „występków”, których Pan przykazał unikać. W 
oparciu o werset: 2 Nefi 26:32 zastanów się nad tym, jak 
pojedyncza nić może stać się „mocnym sznurem”.

 2. Wyobraź sobie, że nauczasz kolegę o sposobie unika-
nia pułapek diabła (Szatana). Korzystając z wersetów: 

2 Nefi 26:20–22, 32, napisz w swoim dzienniku do studiowania 
wyjaśnienie, w jaki sposób diabeł chce nas zniewolić. W szczegól-
ności zwróć uwagę na werset: 2 Nefi 26:22, w którym jest mowa 
o tym, jak przeciwnik używa postronka, aż jego ofiara jest znie-
wolona mocnymi sznurami. Podaj na to przykład.

Nefi ujrzał zniszczenie spowodowane przez przeciw-
nika i ostrzegł przed pułapkami i wpływem Szatana w 
dniach ostatnich. W przeciwieństwie do szatańskich 
czynów ciemności, Nefi nauczał o Bożej miłości, która 
roztacza się nad wszystkimi i o Jego celu, aby zbawić 
tych, którzy do Niego przyjdą. Przeczytaj fragment: 
2 Nefi 26:23–24 i podkreśl słowa oraz wyrażenia, które 
opisują to, co Bóg uczyni dla Swoich dzieci. Zgodnie 
z tym, co zapisano we fragmencie: 2 Nefi 26:24, jaki 
cel ma Bóg we wszystkim, co robi? Możesz podkreślić 
zdanie, które naucza tej doktryny: Wszystko, co Pan 
robi, jest dla dobra świata.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: Jak świadomość tego, że wszystko, co Pan robi, 

jest dla dobra świata, pomaga ci w rozwinięciu większej wiary w 
Ojca Niebieskiego oraz wnosi do twojego życia pokój i pewność?

Zapoznaj się z wersetami: 2 Nefi 26:25–28, 33 i zakreśl 
powtarzające się słowa:  wszyscy, ktokolwiek i żadna. 
Następnie ponownie przeczytaj te wersety i zwróć 
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27:12. (Zob. „Świadectwo Trzech Świadków” znajdu-
jące się na początku Księgi Mormona).

„Kilku” w wersecie: 2 Nefi 27:13 obejmuje także 
Ośmiu Świadków (zob. „Świadectwo Ośmiu Świad-
ków” znajdujące się na początku Księgi Mormona). 
Możesz zaznaczyć zdanie: „tylu świadków, ilu uważa 
za stosowne”, które znajduje się w wersecie: 2 Nefi 
27:14. Otrzymując i dzieląc się świadectwem o Księdze 
Mormona, możesz również stać się świadkiem praw-
dziwości tej księgi. Możesz napisać swoje imię obok 
wersetu: 2 Nefi 27:14, jako kolejnego świadka prawdzi-
wości Księgi Mormona.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apo-
stołów powiedział na temat swojego świadectwa o 
Księdze Mormona:

„Świadczę, że nikt z nas nie może 
osiągnąć pełni wiary w tym dziele dni 
ostatnich — a przez to i pełnej miary 
pokoju i pocieszenia w naszych czasach 
— póki nie zaakceptuje boskości Księgi 
Mormona oraz Jezusa Chrystusa, o 

którym daje ona świadectwo. […]

Proszę, aby moje świadectwo o Księdze Mormona i 
wszystkim, co się z nią wiąże, złożone tutaj dzisiaj pod 
mą własną przysięgą z tytułu mego urzędu, zostało 
zapisane przez ludzi na ziemi i przez aniołów w niebie. 
[…] Mam nadzieję, że […] gdy stanę przed sędziow-
skim tronem Pana, [będzie] całkowicie jasne, że 
oświadczyłem przed światem, w najbardziej dobitnych 
słowach, jakie znam, że Księga Mormona jest prawdą, 
że jej pochodzenie jest takie, jak mówił Józef i została 
dana, by nieść nadzieję i szczęście wszystkim wiernym 

szczególną uwagę na te słowa i nauki Nefiego, które 
uczą, że Pan kocha wszystkich ludzi i zaprasza 
każdego, aby do Niego przyszedł i skosztował Jego 
zbawienia. Rozważ, w jaki sposób ta zasada wpływa na 
to, jak postrzegasz przykazania, zasady i innych ludzi.

 4. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 26:29–31. W swoim 
dzienniku do studiowania wypisz dwie lub trzy rzeczy 

charakteryzujące tych, którzy wypaczają religię, a o których napi-
sano w wersecie 29., a następnie odpowiedz na poniższe pytania:
 a. Jak myślisz, dlaczego wypaczanie religii niszczy Kościół?
 b. Zgodnie z wersetem: 2 Nefi 26:30, jak można zapobiec wypa-
czaniu religii?

2 Nefi 27:1–23
Nefi prorokuje o wyjawieniu Księgi Mormona

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: Skąd wiesz (lub dlaczego wierzysz), że Księga 

Mormona jest słowem Bożym?

Pan objawił prorokowi Izajaszowi szczegóły dotyczące 
ujawnienia Księgi Mormona, które Nefi zapisał w 
rozdziale: 2 Nefi 27. Po tym, jak Izajasz prorokował o 
tym, że w dniach ostatnich wiele osób będzie nie-
zmiernie niegodziwych i odrzuci proroków, nauczał, że 
Bóg wyjawi księgę zawierającą starożytne zapisy (zob. 
2 Nefi 27:1–7). Przeczytaj fragment: 2 Nefi 27:12–14 
i odszukaj słowa o tym, co Pan uczyni, aby potwier-
dzić prawdziwość księgi, która zostanie wyjawiona w 
dniach ostatnich.

Jednym ze sposobów, w jaki Pan potwierdził praw-
dziwość Księgi Mormona, było zezwolenie niektórym 
osobom na ujrzenie złotych płyt. Oliver Cowdery, 
David Whitmer i Martin Harris zostali wybrani jako 
Trzej Świadkowie, o czym jest mowa w wersecie: 2 Nefi 
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strapionym w tych ostatnich dniach” („Bezpieczeństwo 
dla duszy”, Liahona, listopad 2009, str. 89–90).

Zastanów się, co możesz zrobić, aby wzmocnić swoje 
przekonanie o prawdziwości Księgi Mormona.

 6. W swoim dzienniku do studiowania zapisz, co zrobisz 
w tym roku, aby wzmocnić swoje świadectwo o prawdzi-

wości Księgi Mormona.

Aby uzupełnić poniższe ćwiczenie, musisz przeczytać 
księgę: Józef Smith — Historia, która znajduje się w 
Perle Wielkiej Wartości. Przeczytaj: Józef Smith — Hi-
storia 1:63–65 i rozpoznaj osoby, o których tam mowa. 
Następnie przeczytaj przypisane fragmenty z rozdziału: 
2 Nefi 27 z zestawienia znajdującego się w kolumnie 
obok i połącz imiona z odpowiednimi wersetami.

 a. Charles Anthon
 b. Józef Smith
 c. Martin Harris

------- Niewykształcony człowiek 
(zob.2 Nefi 27:9, 15, 19–20)
------- Człowiek, który przekazuje słowa 
lub znaki uczonemu człowiekowi (zob. 
2 Nefi 27:15, 17)
------- Wykształcony człowiek (zob. 
2 Nefi 27: 15, 18)

Słowo znaki, o którym mowa w księdze: Józef Smith — 
Historia 1:63–65, odnosi się do zreformowanych egip-
skich znaków, które przepisał Józef Smith, a następnie 
je przetłumaczył ze złotych płyt, po czym Martin Harris 
pokazał je profesorowi Charlesowi Anthonowi. Charles 
Anthon był wykładowcą na Uniwersytecie Columbia 
w Nowym Jorku i miał reputację człowieka znającego 
języki starożytne. Po stwierdzeniu i potwierdzeniu na 
piśmie, że tłumaczenie starożytnych znaków przez 
Józefa Smitha było poprawne, profesor Anthon podarł 
sporządzony dokument po tym, jak dowiedział się o 
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cudownym sposobie uzyskania płyt. Zaproponował, że 
przetłumaczy te płyty samodzielnie. Kiedy Martin Har-
ris wyjaśnił, że pewna część płyt była zapieczętowana, 
profesor Anthon powiedział, że nie może tłumaczyć 
zapieczętowanej księgi. Na podstawie wersetu: 2 Nefi 
27:16, czego dowiadujemy się o motywie kierującym 
Charlesem Anthonem, aby przetłumaczyć płyty?

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 27:20–23 i podkreśl wyra-
żenia, które powtarzają się w wersecie 20. i 21.

 7. Napisz w swoim dzienniku do studiowania, jak to, 
czego do tej pory dowiedziałeś się z fragmentu: 2 Nefi 

27:1–23, potwierdza, że Bóg jest w stanie dopełnić Swojego 
dzieła. (Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat 
ujawnienia Księgi Mormona, zobacz fragment: NiP 20:8 –12).

Możesz zapisać na marginesie swoich pism świętych 
następującą prawdę: Ujawnienie Księgi Mormona 
jest jednym ze sposobów, w jakie Bóg dopełni 
Swojego dzieła w dniach ostatnich.

 8. W dzienniku do studiowania napisz odpowiedź na po-
niższe pytanie: Jak spełnienie starożytnej przepowiedni o 

Księdze Mormona wzmacnia twoje świadectwo o tej księdze i jej 
roli w Przywróceniu Pańskiego Kościoła?

2 Nefi 27:24–35
Nefi prorokuje o pozytywnym wpływie, jaki wywrze 
przywrócona ewangelia Jezusa Chrystusa
Bóg wybrał młodego mężczyznę o imieniu Józef Smith, 
aby był prorokiem Przywrócenia i zapoczątkował 
Jego cudowne dzieło w dniach ostatnich. „Cudowne 
dzieło”, o którym jest mowa w pismach świętych, 
odnosi się do Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa, 
której częścią jest ujawnienie Księgi Mormona. Prze-
czytaj fragment: 2 Nefi 27:25–26, zaznacz wyrażenie 
„[cudowne i zadziwiające] dzieło” i rozpoznaj kilka 
warunków, które będą towarzyszyły rozpoczęciu przez 
Pana tego cudownego dzieła. Zastanów się nad tym, 
jak Księga Mormona i Przywrócenie pomogły w unik-
nięciu takich zachowań.

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 27:29–30, 34–35 i podkreśl 
błogosławieństwa związane z ujawnieniem Księgi 
Mormona i Przywróceniem ewangelii. Księga Mor-
mona i przywrócona ewangelia niosą radość i 
zrozumienie tym, którzy je studiują i przyjmują.

 9. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: Jak Przywrócenie ewangelii, którego częścią było 

wyjawienie Księgi Mormona, stanowi „cudowne dzieło” w  
twoim życiu?

 10. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 6–8 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 8: DZIEŃ 2

2 Nefi 28
Wprowadzenie
Nefi prorokował na temat trudnych warunków podczas 
dni ostatnich, w tym fałszywych nauk i dumy fałszy-
wych kościołów, które powstaną. Naucza, jak rozpoznać 
fałszywe doktryny i światowe postawy oraz określa spo-
soby, w jakie Szatan będzie starał się odwrócić uwagę 
mężczyzn i kobiet od życia w sprawiedliwości.

2 Nefi 28:1–19
Nefi opisuje fałszywe kościoły i fałszywe idee naszych czasów
W większości krajów istnieją znaki drogowe ostrzegające 
podróżujących przed niebezpieczeństwem, które znaj-
duje się na drodze lub ścieżce. W kraju i mieście, w któ-
rym mieszkasz, jaki kolor i kształt mają znaki drogowe 
ostrzegające kierowców przed niebezpieczeństwem? 
Podobnie trucizny i inne niebezpieczne materiały są 
zazwyczaj oznaczane symbolami i zawierają ostrzeżenia 
na opakowaniach lub pojemnikach. Jak oznaczone są te 
przedmioty w miejscu, w którym mieszkasz?

Podobnie jak te fizyczne znaki ostrzegawcze Księga 
Mormona zawiera ostrzeżenia, które pomogą w unik-
nięciu wpływów szkodliwych dla twojego ducha. Pre-
zydent Ezra Taft Benson wskazał, jak Księga Mormona 
może ostrzegać i wzmacniać przed wpływami Szatana: 
„Księga Mormona ujawnia wrogów Chrystusa. Obala 
fałszywe doktryny i kończy wszelkie spory. (Zob. 2 Nefi 
3:12). Umacnia pokornych wyznawców Chrystusa w 
walce przeciw wrogim planom, strategiom i doktry-
nom diabła w naszych czasach. Ten rodzaj odstępców 
z Księgi Mormona podobny jest do tego rodzaju ludzi, 
jakich mamy dzisiaj. Bóg w Swojej nieskończonej wie-
dzy o rzeczach, które nastąpią, tak uformował Księgę 
Mormona, abyśmy mogli dostrzec błąd i wiedzieli, jak 
walczyć z fałszywymi myślami naszych czasów, które 
dotyczą takich dziedzin, jak nauka, polityka, religia i 
filozofia” („The Book of Mormon Is the Word of God”, 
Ensign, styczeń 1988, str. 3).

Księga Mormona ujawnia fałszywe zamysły diabła 
i wzmacnia nas przed jego złymi zamiarami. W roz-
dziale: 2 Nefi 28 Nefi wskazał na niektóre z fałszywych 
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nauk diabła, które są powszechne we wszystkich 
pokoleniach. Zapoznaj się z fragmentem: 2 Nefi 28:3–9 
i podkreśl fałszywe nauki i podstępy Szatana, o których 
się uczysz z tych wersetów. (Zauważ, że: 2 Nefi 28:7–9 
to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz 
zaznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś mógł z 
łatwością go odnaleźć).

 1. W swoim dzienniku do studiowania zanotuj w oparciu 
o fragment: 2 Nefi 28:3–9 jedną z fałszywych nauk, którą 

uważasz za najbardziej szkodliwą dla współczesnej młodzieży i 
wyjaśnij, dlaczego uważasz ją za szkodliwą. Podaj także przykład, 
w jaki sposób młodzi ludzie mogą być zwodzeni przez te  
fałszywe nauki.

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 28:12–14 i odszukaj, przed 
czym ostrzegał Nefi, że stanie się z wieloma kościołami 
i ludźmi, a nawet z tymi, „którzy w pokorze naśladują 
Chrystusa” (werset 14.). Powodem tego jest duma i fał-
szywe doktryny, o których przeczytałeś we fragmencie: 
2 Nefi 28:3–9. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 28:15–16, 19 
i podaj niektóre z konsekwencji tych fałszywych nauk. 
Możesz zaznaczyć w wersecie: 2 Nefi 28:19 wyrażenie, 
które wyjaśnia, co diabeł zrobi z tymi, którzy się  
nie nawrócą.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 
28:7–9

 2. Przeczytaj na głos fragment: 2 Nefi 28:7–9. Poświęć 
chwilę, aby zapamiętać werset: 2 Nefi 28:8. Możesz zapi-

sać go z pamięci w swoim dzienniku do studiowania lub wyrecy-
tować członkowi twojej rodziny lub koledze. W dniach ostatnich 
wielu ludzi będzie nauczało fałszywych, próżnych i błędnych dok-
tryn. W swoim dzienniku do studiowania wypisz kilka sposobów, 
w jakie te błędne doktryny są głoszone i krótko wyjaśnij, jak mo-
żesz je rozpoznać i ich unikać.

2 Nefi 28:20–32
Nefi ostrzega przed oszustwami Szatana
W ramach przygotowań do studiowania pozostałych 
wersetów z rozdziału: 2 Nefi 28 przeczytaj, czego 
doświadczył Prezydent Boyd K. Packer, Prezydent 
Kworum Dwunastu Apostołów, podczas wizyty w 
rezerwacie przyrody, gdy wypełniał swoje obowiązki 
w Afryce:

„Zatrzymaliśmy się przy zbiorniku wody, aby obserwo-
wać zwierzęta, które przyszły do wodopoju. To był dość 
suchy sezon i nie było tam zbyt wiele wody, dosłownie 
były to jedynie błotniste kałuże. […]

Szczególnie antylopy były bardzo zdener-
wowane. Po tym, jak zbliżały się do kałuży, 
zawracały i uciekały w popłochu. Nie 
widziałem, aby znajdowały się w pobliżu 
lwy, więc zapytałem przewodnika, dla-
czego nie piły. Jego odpowiedź, brzmiała: 

‘Krokodyle’ i to jest dla nas lekcja.

Byłem pewien, że żartował, dlatego poważnie zapyta-
łem: ‘Ale w czym jest problem?’. Ponownie odpowie-
dział: ‘Krokodyle’.

‘To niemożliwe’ — odpowiedziałem. ‘Tutaj nie ma 
krokodyli. Wcale ich nie widać’. […]

Wiedział, że mu nie wierzę, więc postanowił, jak 
przypuszczam, dać mi lekcję. Podjechaliśmy do innego 
miejsca, gdzie samochód zatrzymał się na skraju błot-
nistej kałuży, dzięki czemu mogliśmy patrzeć z góry. 
‘Tam’ — powiedział. ‘Zobacz na własne oczy’.

Nie mogłem dostrzec nic poza błotem, niewielką ilością 
wody i zdenerwowanymi zwierzętami w oddali. Wtem 
zobaczyłem go — wielki krokodyl ukrywający się w bło-
cie i czekający, aż niczego nie podejrzewające zwierzę 
będzie na tyle spragnione, że zbliży się do wodopoju.

W tej samej minucie uwierzyłem! Gdy przewodnik 
zauważył, że chcę go słuchać, kontynuował swoją 
lekcję. ‘Krokodyle są w całym parku — powiedział — 
nie tylko w rzekach. Na terenie parku, we wszystkich 
wodach lub w ich okolicy, czają się krokodyle — lepiej 
w to uwierz’. […]

Podczas kolejnej podróży do Afryki rozmawiałem o 
tym doświadczeniu ze strażnikiem innego parku. […]

Potem pokazał mi miejsce, w którym doszło do tra-
gedii. Młody mężczyzna z Anglii pracował sezonowo 
w hotelu. Pomimo wielu powtarzających się ostrzeżeń 
poszedł na drugą stronę płotu, aby sprawdzić coś po 
drugiej stronie płytkiego zbiornika wody, a poziom 
wody nie sięgał jego butów.

‘Zrobił zaledwie dwa kroki — powiedział strażnik — 
gdy dopadł go krokodyl, a my nie mogliśmy nic zrobić, 
aby go uratować’” („Spiritual Crocodiles”, Ensign, maj 
1976, str. 30–31).

Jakie jest ryzyko kwestionowania krokodyli, jeśli nie 
można ich zobaczyć? Jak to, czego doświadczył Prezy-
dent Packer i młody mężczyzna, jest podobne do tego, 
co Nefi opisał w wersecie: 2 Nefi 28:22?

Prezydent Packer wyjaśnił:

„Ci, którzy żyli przed wami, zbadali płytkie zbior-
niki wodne i wznieśli głos ostrzeżenia przed kroko-
dylami. Nie tylko przed wielkimi szarymi jaszczurami, 
które mogą was rozszarpać, ale przed duchowymi 
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krokodylami, znacznie bardziej niebezpiecznymi, bar-
dziej zwodniczymi i trudniejszymi do zobaczenia niż te 
dobrze zakamuflowane gady z Afryki.

Te duchowe krokodyle mogą zabić lub okaleczyć waszą 
duszę. Mogą zniszczyć wasz spokój umysłu oraz spokój 
tych, którzy cię kochają. Są to gady, przed którymi 
trzeba się strzec, i trudno jest znaleźć w dzisiejszym 
świecie zbiornik wodny, który nie jest nimi przepeł-
niony” („Spiritual Crocodiles”, str. 31).

W wyznaczonym do tego miejscu napisz odpowiedź 
na pytanie: W czym krokodyle w Afryce są podobne do 
pokus i taktyk Szatana?  

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 28:20–21, 24–26 i wyszukaj 
sposoby używane przez Szatana, aby nas zniszczyć. 
(Pomocne może być zrozumienie, że słowo uspokajać z 
wersetu: 2 Nefi 28:21 oznacza uciszyć lub utulić do du-
chowego snu). Zgodnie z tymi wersetami, jakich metod 
używa Szatan, aby nas uspokoić i mieć nad nami moc?  

.

Główną zasadą nauczaną w tych wersetach jest: 
Szatan używa wielu taktyk, aby nas przemóc, np. 
przez wzbudzanie w nas gniewu, uciszanie i schle-
bianie nam.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
więcej z poniższych pytań:

 a. W jaki sposób Szatan używa gniewu, aby zwodzić i zniszczyć 
poszczególne osoby, rodziny i społeczności?
 b. Przeciwko jakim dobrym rzeczom Szatan pobudza do gniewu 
poszczególne osoby?
 c. Opisz przynajmniej dwa przykłady tego, jak ktoś został uspo-
kojony i zaślepiony przeciwko niebezpieczeństwom Szatana.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Biskupa 
Richarda C. Edgley’a, doradcy w Przewod-
niczącej Radzie Biskupiej, który wytłuma-
czył stopniowy proces, którego używa 
Szatan, aby nas usidlić: „Nie możemy 
mówić, że zasiejemy tylko kilka chwastów 

w naszej młodości lub będziemy kroczyć peryferiami 
grzechu. Nie istnieje coś takiego jak peryferie grzechu. 
Każdy czyn, dobry czy zły, ma swoje konsekwencje. 
Każdy dobry czyn wzmacnia naszą możność czynienia 
dobra i pewniejszego stawiania czoła grzechowi lub 
niepowodzeniu. Każde wykroczenie, choćby było małe, 
czyni nas bardziej podatnymi na wpływ Szatana, kiedy 
będzie nas kusił następnym razem. Szatan chwyta nas 
centymetr po centymetrze, zwodząc co do konse-
kwencji tak zwanych drobnych grzechów aż do czasu, 
gdy uwikła nas w poważne wykroczenia. Nefi opisuje 

tę technikę jako uspokajanie, usypianie i pochlebianie 
aż Szatan ‘zakuje [nas] w swe okropne łańcuchy, z 
których nie można się wyswobodzić’ (2 Nefi 28:22; zob. 
także werset 21.)” („That Thy Confidence Wax Strong”, 
Ensign, listopad 1994, str. 40).

Szatan wykorzystuje te subtelne metody, aby przeko-
nać nas do myślenia, mówienia i robienia złych rzeczy. 
Przeczytaj fragment: 2 Nefi 28:27–29 i odszukaj dodat-
kowe ostrzeżenia.

Pod koniec tego rozdziału Pan dał kolejne ostrzeże-
nie i błogosławieństwo. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 
28:30–32 i zastanów się nad następującymi pytaniami: 
Dlaczego Bóg nazywa niektórych ludzi błogosławio-
nymi? Jak bycie posłusznym Boskiej radzie pomaga 
nam przezwyciężyć taktyki diabła?

4. W swoim dzienniku do studiowania napisz o tym, 
czego nauczyłeś się podczas tej lekcji, a co pomoże ci po-

konać taktyki Szatana. Jakich miejsc, czynności lub postaw powi-
nieneś unikać, aby nie być narażonym na wpływ Szatana?

 5. Przypomnij sobie dyskusję na temat znaków ostrze-
gawczych z początku lekcji. W swoim dzienniku do stu-

diowania, narysuj znak ostrzegawczy, który ilustruje 
niebezpieczeństwo duchowe, przed którym powinna być ostrze-
gana dzisiejsza młodzież. Bądź przygotowany, aby podzielić się 
tym z nauczycielem i członkami klasy.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 28 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 8: DZIEŃ 3

2 Nefi 29–30
Wprowadzenie
Kontynuacja przesłania Nefiego na temat cudownego 
dzieła Przywrócenia ewangelii znajduje się w rozdzia-
łach: 2 Nefi 29–30. Świadczył, że w dniach ostatnich 
wszystkie pisma święte wykażą narodom, plemionom, 
językom i ludziom, że Pan pamięta o Swoich dzie-
ciach. Te zapisy są świadectwem, że Jezus Chrystus 
jest naszym Zbawicielem. Nefi prorokował, że wielu 
odrzuci Księgę Mormona, ale ci, którzy w nią uwierzą, 
zgromadzą się w Kościele. Ponadto Nefi nauczał, że lud 
przymierza z Bogiem to ci, którzy odpokutują i uwierzą 
w Syna Bożego.

2 Nefi 29:1–14
Pan mówi Nefiemu, że w ostatnich dniach wielu odrzuci 
Księgę Mormona
Nefi zobaczył, że wielu ludzi w ostatnich dniach będzie 
wierzyć, że Biblia jest jedynym pismem świętym, które 
objawił Bóg i z tego powodu odrzuci Księgę Mormona. 
Jakbyś zareagował, gdyby twój kolega zapytał cię: „Dla-
czego mormoni posiadają dodatkową Biblię?”.

Nefi udzielił kilku odpowiedzi na to pytanie, zapisując 
słowa Pana na temat roli Księgi Mormona w Przywró-
ceniu ewangelii w dniach ostatnich, które Pan nazwał 
„[cudownym dziełem]” (2 Nefi 29: 1). Przeczytaj frag-
ment: 2 Nefi 29:1–2 i odszukaj, co stanie się ze słowami 
Pana w dniach ostatnich. (One „wyjdą” do potomków 
Nefiego i „przelecą do krańców świata”).

Słowo  znak w wersecie: 2 Nefi 29:2 odnosi się do 
sztandaru, który jest używany, aby zgromadzić lub 
zjednoczyć ludzi. Flagi często służą za sztandar. Na 
podstawie wersetu: 2 Nefi 29:2, co dotrze „na krańce 
świata”, aby zgromadzić lud Pana? (Możesz napisać 

na marginesie obok wersetu: 2 Nefi 29:2 zdanie: Księga 
Mormona — słowa potomków Nefiego.

 1. Napisz w swoim dzienniku do studiowania, że zgodnie 
z fragmentem: 2 Nefi 29:1–2 celem Pana jest danie lu-

dziom dodatkowego pisma świętego, którym jest Księga Mormona.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum 
Dwunastu Apostołów podzielił się 
następującymi przemyśleniami na temat 
Księgi Mormona: „Księga Mormona jest 
nadzwyczajnym przejawem Bożego 
przymierza z Jego dziećmi na ziemi, a 

także wyrazem Jego miłości do nich” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], str. 4).

W rozdziale: 2 Nefi 29 termin ludzie innych narodów 
odnosi się do ludzi, którzy nie są z domu Izraela. Ter-
min Żydzi odnosi się do ludzi, którzy są z domu Izraela, 
włączając w to rodzinę Lehiego i jego potomków. Prze-
czytaj fragment: 2 Nefi 29:3–6 i odszukaj, jak zareagują 
niektórzy ludzie innych narodów na dodatkowe pismo 
święte. W przeznaczonym do tego miejscu napisz od-
powiedzi na poniższe pytania.

Jak niektórzy ludzie zareagują na dodatkowe pismo 
święte?   
 

Co Pan powiedział o tych, którzy tak zareagują?   
 

Nefi prorokował na temat reakcji ludzi na Księgę Mor-
mona. Dzisiaj ludzie często wyrażają wątpliwości co do 
Księgi Mormona, ponieważ mają już Biblię. Podkreśl 
słowa lub wyrażenia we fragmencie: 2 Nefi 29:7–11, 
które wyjaśniają cele, dla których Pan da dodatkowe 
pismo święte. Pomyśl o tym, jak byś wyjaśnił te cele 
osobie, która nie rozumie lub nie docenia potrzeby 
uzyskania dodatkowego objawienia od Boga.

 2. Korzystając z tego, co zaznaczyłeś we fragmencie: 
2 Nefi 29:7–11, napisz w swoim dzienniku do studiowa-

nia odpowiedź na pytanie zadane na początku lekcji: „Dlaczego 
mormoni posiadają dodatkową Biblię?”.

Pan daje pisma święte, które stanowią dodatkowe 
świadectwo i pomagają ludziom zgromadzić się, 
aby zawrzeć z Nim przymierze. Przeczytaj fragment: 
2 Nefi 29:13–14 i odszukaj błogosławieństwa, które 
przyjdą, gdy pisma święte — „słowa Nefitów” (Księga 
Mormona), „słowa Żydów” (Biblia) oraz „słowa zagu-
bionych plemion Izraela” — trafią pomiędzy ludzi.
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2 Nefi 30:1–8
Nefi prorokuje na temat roli Księgi Mormona w dniach 
ostatnich
Po tym, jak nauczał, że Bóg przypomni sobie o domu 
Izraela, Nefi ostrzegł swój lud, aby nie myślał, że jest 
bardziej sprawiedliwy od ludzi innych narodów. Przy-
pomniał mu także, że wszyscy ludzie mogą przyłączyć 
się do ludu przymierza z Bogiem. Przeczytaj werset: 
2 Nefi 30:2 i w przeznaczonym do tego miejscu wy-
mień dwie rzeczy, które muszą uczynić ludzie, zanim 
Pan zawrze z nimi przymierze.   
  
 

Poświęć chwilę i zastanów się nad tym, jaki wpływ 
wywarła na ciebie lub bliską ci osobę Księga Mormona. 
Następnie przeczytaj fragment: 2 Nefi 30:3–8 i uzupełnij 
poniższe zdania wyrażeniami opisującymi wpływ, jaki 
wywrze Księga Mormona na tych, którzy ją przyjmą.

Grupy ludzi Wpływ Księgi Mormona

Potomkowie Lehiego (2 Nefi 
30:3–6)

Żydzi (2 Nefi 30:7)

Ludzie innych narodów lub 
pozostałe narody (2 Nefi 
30:8)

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Hen-
ry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła i podkreśl 
powody, dla których Księga Mormona jest potężnym 
narzędziem misjonarskim:

„Księga Mormona znajduje się w centrum 
pracy misjonarskiej od czasu, kiedy 
ewangelia została przywrócona przez 
Proroka Józefa. Codziennie używamy jej w 
pracy misjonarskiej. Jednym z powodów, 
dla których Księga Mormona stanowi 

kluczowe narzędzie w pracy misjonarskiej, jest to, że 
Księga Mormona jest świadectwem o Jezusie Chrystu-
sie. Mówi o tym jej strona tytułowa. Mówi ona, że 
celem tej księgi jest pokazanie, jak wielkie rzeczy Pan 
uczynił dla Swojego ludu, aby pomóc mu zrozumieć, że 
przymierza, które Pan zawarł ze Swoim ludem, nadal 
pozostają w mocy, i aby przekonać wszystkich ludzi, że 
powinni przyjść do Chrystusa” („Why the Book of 
Mormon?”, New Era, maj 2008, str. 6, 8).

Przestudiowanie fragmentu: 2 Nefi 30:1–8 pozwala 
nam zrozumieć, że Księga Mormona pomoże 

wszystkim ludziom poznać Jezusa Chrystusa i żyć 
zgodnie z Jego ewangelią.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno z 
poniższych pytań:

 a. W jaki sposób Księga Mormona pomogła ci poznać Zbawiciela?
 b. W jaki sposób użyjesz Księgi Mormona, aby pomóc innym lu-
dziom poznać Zbawiciela?

2 Nefi 30:9–18
Nefi prorokuje o warunkach panujących na ziemi podczas 
Milenium
Przeczytaj fragment: 2 Nefi 30:9–10 i odszukaj, co wy-
darzy się pośród ludzi, nim nastanie Milenium — ty-
siącletni okres wypełniony prawością i pokojem, który 
nastanie po Drugim Przyjściu Zbawiciela, kiedy to 
Jezus Chrystus będzie „[osobiście królował na ziemi]” 
(Zasady Wiary 1:10). Czy byłeś świadkiem „[wielkiego 
rozłamu]” (2 Nefi 30:10) oddzielającego ludzi spra-
wiedliwych od niegodziwych? Co w końcu stanie się z 
niegodziwymi?

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 30:12–18 i odszukaj opis 
życia podczas Milenium.

 4. W swoim dzienniku do studiowania napisz nagłówek 
artykułu (główną myśl lub podsumowanie w kilku sło-

wach) opisujący to, czego najbardziej nie możesz się doczekać, 
jeżeli chodzi o okres Milenium. Kiedy ukończysz pisanie tego na-
główka, wyjaśnij, w jakim sensie te słowa wskazują na pokój, 
który będzie trwał na ziemi podczas Milenium.

Zastanów się nad tym, jak to będzie, kiedy podczas 
Milenium, Szatan nie będzie miał mocy nad ser-
cami ludzi, i będzie trwał pokój i prawość. Pomyśl 
o tym, jak wyglądałaby twoja szkoła lub społeczność, 
gdyby te warunki panowały już dziś.

 5. Napisz w swoim dzienniku do studiowania o tym, co 
możesz zrobić, aby pomóc sobie, swojej rodzinie lub in-

nym ludziom w przygotowaniu się na ten okres pokoju i sprawie-
dliwości.

Komentarz i tło historyczne
W jaki sposób zostaną ujawnione dodatkowe pisma święte?

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum 
Dwunastu Apostołów zasugerował, że 
zapisy, o których mowa we fragmencie: 
2 Nefi 29:12–14, „zostaną ujawnione w 
cudowny sposób na polecenie Prezydenta 
Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 

Dniach Ostatnich, który jest objawicielem i tłumaczem i 
który posiada klucze królestwa Bożego” (The Millennial 
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Messiah [1982], str. 217). Wiemy, że Zbawiciel odwiedził 
kilka z zagubionych plemion Izraela po Swoim 
Zmartwychwstaniu oraz Nefitów i że oni również 
opiszą Jego posługę po tym, jak zmartwychwstał (zob. 
3 Nefi 16:1–3, 17:4).

Kiedy „Żydzi […] uwierzą w Chrystusa”?
Starszy Bruce R. McConkie omówił także 
przepowiedziane nawrócenie Żydów:

„ʻI stanie się, że Żydzi, którzy będą rozproszeni, także 
zaczną wierzyć w Chrystusa i zaczną się gromadzić’. (2 
Nefi 30:7). Gorycz, jaką odczuwali Żydzi wobec 
Chrystusa w przeszłości — ustała; wielu zaakceptowało 
Go jako Nauczyciela, lecz nie jako Syna Bożego. 
Niektórzy z nich zaakceptowali Jego pełną rolę poprzez 
przyłączenie się do prawdziwego Kościoła wraz z 
potomkami Efraima i tymi, którzy im towarzyszyli.

Lecz przepowiedziano, że wielkie nawrócenie Żydów, 
ich powrót do prawdy jako narodu, nastąpi po Drugim 
Przyjściu Mesjasza. Ci, którzy ostaną się tego dnia, będąc 
u krańca wytrzymałości, pogrążeni w żałobie, zapytają: 

‘Co to za rany w twoich dłoniach i stopach? Wówczas 
będą wiedzieli, że ja jestem Panem: Bowiem rzeknę im: 
Rany te to rany, które odniosłem w domu mych 
przyjaciół. Jam jest tym, którego wzniesiono. Jam jest 
Jezusem, którego ukrzyżowano. Jam jest Synem Boga’. 
(Nauki i Przymierza 45:51–52; Ks. Zachariasza 12:8–13; 
13:6)”. (Mormon Doctrine, 2. wyd. [1966], str. 722–723).

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 29–30 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 8: DZIEŃ 4

2 Nefi 31
Wprowadzenie
Nefi nauczał następującej doktryny Chrystusa: musimy 
wykazać się wiarą w Jezusa Chrystusa, odpokutować 
za nasze grzechy, zostać ochrzczeni, przyjąć Ducha 
Świętego i wytrwać do końca. Nauczał także, że jeśli 
będziemy stosować się do tych nauk, Bóg pobłogosławi 
nas towarzystwem Ducha Świętego i poprowadzi nas 
ku życiu wiecznemu.

2 Nefi 31:1–21
Nefi naucza o tym, że Zbawiciel dał nam doskonały przykład
Jezus udał się do Jana Chrzciciela, aby zostać 
ochrzczony. Jak myślisz, dlaczego Jezus został 
ochrzczony, mimo że nie popełnił żadnych grzechów? 
Dlaczego zostałeś ochrzczony? Rozważanie tych pytań 
pomoże ci w przygotowaniu się do tej lekcji.

Przeczytaj wersety: 2 Nefi 31:2, 21 i zaznacz wyrażenie 
„nauki Chrystusa”. Zwróć uwagę na to, że w werse-
cie 2., Nefi powiedział, że „[doda] kilka słów o nauce 
Chrystusa”. Następnie w wersecie 21. oświadczył, że 
głosił „naukę Chrystusa”. Z fragmentu: 2 Nefi 31:3–20 
dowiadujemy się o prawdach, które Nefi nazywał 
„nauką Chrystusa”. Dwie prawdy, o których się 
uczymy, brzmią: Jezus Chrystus wypełnił wszelką 
sprawiedliwość przez przestrzeganie wszystkich 
przykazań Ojca i musimy naśladować przykład 
posłuszeństwa Jezusa Chrystusa poprzez przyjęcie 
chrztu i otrzymanie Ducha Świętego.
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1. Napisz następujące nagłówki w równoległych kolum-
nach w swoim dzienniku do studiowania: Powody, dla 

których Jezus został ochrzczony oraz  Powody, dla których przyj-
mujemy chrzest. Następnie przeczytaj fragment: 2 Nefi 31:4–12 i 
wypisz w każdej z tych kolumn to, czego się nauczyłeś.

Zgodnie z wersetem: 2 Nefi 31:11, co musi nastąpić 
przed chrztem?

Aby wyjaśnić, dlaczego wymagany jest chrzest wodą, 
przeczytaj następującą wypowiedź Proroka Józefa 
Smitha: „Chrzest jest znakiem dla Boga, aniołów i 
niebios, że wykonujemy wolę Bożą i nie ma żadnego 
innego sposobu pod niebem, który ustanowił Bóg dla 
człowieka, aby ten mógł do Niego przyjść, by mógł być 
zbawiony i wejść do królestwa Bożego, jak tylko wiara 
w Jezusa Chrystusa, pokuta i chrzest dla odpuszczenia 
grzechów, a każdy inny sposób jest na próżno; wtedy 
macie obietnicę daru Ducha Świętego” (Teachings of 
Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], str. 91).

2. Wyobraź sobie, że znajomy, który nie jest członkiem 
Kościoła, zapytał cię, dlaczego chrzest jest tak ważny. Na-

pisz w swoim dzienniku do studiowania, jak odpowiedziałbyś na 
to pytanie.

 3. Napisz w swoim dzienniku do studiowania, jaki 
wpływ na twoje życie ma to, że podążasz za przykładem 

Jezusa Chrystusa poprzez przyjęcie chrztu, oraz jakie błogosła-
wieństwa otrzymałeś dzięki temu.
Oprócz chrztu mamy jeszcze więcej do zrobienia. Prze-
czytaj werset: 2 Nefi 31:13 i zaznacz wyrażenia określa-
jące postawę, jaką powinna mieć osoba, kiedy stara się 
podążać za przykładem Zbawiciela.

Na podstawie wersetu: 2 Nefi 31:13, jaką obietnicę 
składa nam Ojciec Niebieski, gdy wypełniamy nasze 
przymierze całym sercem i ze szczerym zamiarem? (Mo-
żesz podkreślić to w swoim piśmie świętym). Przeczytaj 
ostatnie wyrażenie w wersecie: 2 Nefi 31:17 i wskaż, dla-
czego musimy przyjąć Ducha Świętego. W przeznaczo-
nym do tego miejscu napisz doktrynę lub zasadę, która 
opiera się na wersecie z pisma świętego, który wyjaśnia, 
co uczyni dla nas Duch Święty.   

Ogień jest używany do oczyszczania materiałów takich, 
jak metale. Oczyszcza on z zanieczyszczeń, pozosta-
wiając czysty materiał. Doznajemy podobnej przemiany 
duchowej, kiedy otrzymujemy dar Ducha Świętego. 
Jest ona również znana jako „chrzest ogniem” (zob. 
2 Nefi 31:13).  Duch Święty świadczy o Ojcu i Synu 
i przynosi odpuszczenie grzechów. Prezydent Ma-
rion G. Romney z Rady Prezydenta Kościoła nauczał: 
„Chrzest ogniem i Duchem Świętym […] oczyszcza, 
uzdrawia i uszlachetnia duszę” (Learning for Eternities, 
zebr. George J. Romney [1977], str. 133).

Aby znaleźć kolejny składnik „nauk Chrystusa”, 
przeczytaj fragment: 2 Nefi 31:15–16 i podkreśl to, co 
odnalazłeś. Odnieś wyrażenia odnalezione w wersecie: 
2 Nefi 31:13 do rady udzielonej we fragmencie: 2 Nefi 
31:15–16 i zastanów się, jak możesz wytrwać do końca 
„ze szczerym zamiarem” i „z całego serca”.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Jak terminy „z całego serca”, „nie czyniąc niczego, co byłoby 
obłudą” i „ze szczerym zamiarem”, odnoszą się do takich czyn-
ności, jak codzienne studiowanie pism świętych lub uczęszczanie 
do kościoła?
b. Jaka jest różnica między kimś, kto „zmawia swoje modlitwy”, 
a kimś, kto modli się „z całego serca”?
 c. Jaka jest różnica między kimś, kto „spożywa sakrament”, a 
kimś kto przyjmuje sakrament „ze szczerym zamiarem”?

Przeczytaj werset: 2 Nefi 31:18 i odszukaj, gdzie się 
znajdujemy po przejściu przez bramę pokuty i chrztu. 
Kiedy wykażemy się wiarą, odpokutujemy, przyjmiemy 
chrzest i Ducha Świętego, wtedy znajdujemy się na 
„wąskiej ścieżce”. Wąska oznacza konkretną, wymaga-
jącą, niepozwalającą na żadne odchylenia. Zgodnie z 
wersetem: 2 Nefi 31:18, skąd wiemy, że znajdujemy się 
na wąskiej ścieżce?  

Odczuwanie daru Ducha Świętego nie jest jedynie 
przyjemnym uczuciem, które powraca od czasu do 
czasu. Towarzystwo Ducha Świętego jest świadectwem 
od Boga, że znajdujemy się na ścieżce prowadzącej do 
życia wiecznego.

5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. W jaki sposób towarzystwo Ducha Świętego pomogło ci w 
pozostaniu na wąskiej ścieżce?
 b. W jaki inny sposób Duch Święty pobłogosławił cię w życiu?

Przeczytaj fragment: 
2 Nefi 31:19–21 i spo-
rządź listę poprzez po-
numerowanie w swoich 
pismach świętych tego, 
co musimy robić, aby po-
zostać na wąskiej ścieżce. 
(Zauważ, że: 3 Nefi 18:15, 
20–21 to fragment z 
pisma świętego do opa-
nowania. Możesz ozna-
czyć go w wyróżniający 
się sposób, abyś mógł z 
łatwością go odnaleźć).

Gdy znajdziesz listy w pi-
smach świętych, możesz 
zaznaczyć je, aby lepiej 
zrozumieć nauki Pana i Jego 
proroków. Numerowanie 
poszczególnych elementów z 
listy ułatwia odszukanie ich 
w tekście. Nadanie prostej 
nazwy dla listy i ponumero-
wanie jej elementów pomoże 
w łatwiejszym jej rozpoznaniu 
w tekście i zapamiętaniu tego, 
czego się nauczyłeś.

Zaznaczanie list
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 6. W swoim dzienniku do studiowania napisz jedno zda-
nie opisujące, co to znaczy dla ciebie „dążyć naprzód, 

mając nieugiętą wiarę w Chrystusa” (2 Nefi 31:20).

W wyznaczonym miejscu podsumuj fragment: 2 Nefi 
31:19–20, podając zasadę, o której w nim mowa:

Jeśli 
wtedy . 
(Możesz zapisać ją w swoich pismach świętych).

Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu 
Apostołów udzielił tej pełnej nadziei rady wszystkim 
tym, którzy zeszli z wąskiej ścieżki: „W swojej podróży 
przez życie napotykacie wiele przeszkód i popełniacie 
błędy. Wskazówki znajdujące się w pismach świętych 
pomagają wam rozpoznać błąd i dokonać niezbędnej 
korekty. Przestajecie iść w złym kierunku. Starannie za-
poznajecie się z mapą znajdującą się w pismach świę-
tych. Następnie przystępujecie do pokuty i naprawienia 
wyrządzonej krzywdy, co jest niezbędne do powrotu 
na’[wąską ścieżkę], która prowadzi do życia wiecz-
nego’ [2 Nefi 31:18]” („Living by Scriptural Guidance”, 
Ensign, listopad 2000, str. 17).

Zastanów się, jak ta wypowiedź i wersety, które studio-
wałeś dzisiaj, dają ci „pełną światła nadzieję” (2 Nefi 
31:20).

Fragment do opanowania — 2 Nefi 
31:19–20

 7. Poświęć pięć minut, aby zapamiętać werset: 2 Nefi 
31:20. Poproś członka rodziny albo kolegę, aby sprawdził 

twoją znajomość tego wersetu lub zakryj ten werset ręką i posta-
raj się go wyrecytować z pamięci. Postaraj się napisać ten werset 
z pamięci w swoim dzienniku do studiowania.

 8. Korzystając z wersetu: 2 Nefi 31:20, wybierz jedną z 
tych rzeczy, którą musimy zrobić, aby pozostać na właści-

wej ścieżce. Następnie opisz w swoim dzienniku do studiowania, 
w jaki sposób to zrobisz. Następnie wybierz jeden aspekt, który 
chcesz poprawić, i napisz, jak to zrobisz.

Komentarz i tło historyczne
W jaki sposób możemy unikać obłudy?
Nefi ostrzegł przed obłudą w wersecie: 2 Nefi 31:13. 
Obłuda oznacza udawanie przed innymi ludźmi, 
czegoś lub kogoś, co nie odzwierciedla naszej 
prawdziwej tożsamości. Starszy Joseph B. Wirthlin z 
Kworum Dwunastu Apostołów wypowiedział się o 
postępowaniu bez obłudy:

„Czy rzeczywiście żyjemy zgodnie z 
ewangelią, czy jedynie udajemy, że jesteśmy 
prawi, aby ci, którzy są wokół nas, sądzili, 
że jesteśmy wierni, gdy w rzeczywistości 
nasze serca i czyny, których nikt nie widzi, 
nie są zgodne z naukami Pana?

Czy jedynie przyjmujemy ‘formę pobożności’, 
jednocześnie zaprzeczając ‘jej mocy’ [zob. Józef Smith 
— Historia 1:19]?

Czy jesteśmy prawi w rzeczywistości, czy tylko udajemy 
posłuszeństwo, gdy myślimy, że ludzie na nas patrzą?

Pan postawił sprawę jasno, że nie da się zwieść 
pozorom i ostrzegł nas, abyśmy nie oszukiwali Jego ani 
innych ludzi. Ostrzegał nas przed tymi, którzy 
odgrywają fałszywe role, którzy wkładają jasną maskę, 
która przykrywa ciemniejszą rzeczywistość. Wiemy, że 
Pan ‘patrzy na serce’, a nie na ‘[zewnętrzny] wygląd’ 
[zob. I Ks. Samuela 16:7]” („True to the Truth”, Ensign, 
maj 1997, str. 15–16).

W jaki sposób możemy „[wytrwać] do końca”?
Termin „[wytrwanie] do końca” (2 Nefi 31:16) jest często 
używany, aby zwrócić uwagę na to, że musimy cierpliwie 
znosić trudy naszego życia. Starszy Joseph B. Wirthlin 
wyjaśnił, że wytrwanie do końca oznacza również bycie 
wiernym Chrystusowi do końca naszego życia:

„Wytrwanie do końca jest doktryną dalszego podążania 
ścieżką prowadzącą do wiecznego życia po tym, gdy 
ktoś wszedł już na nią poprzez wiarę, odpokutowanie, 
chrzest i otrzymanie Ducha Świętego. Wytrwanie do 
końca wymaga całego naszego serca. […]

Wytrwanie do końca oznacza, że zasialiśmy na zawsze 
nasze życie w glebie ewangelii, pozostając aktywni w 
Kościele, pokornie służąc naszym bliźnim, prowadząc 
chrześcijański tryb życia i dotrzymując zawartych 
przymierzy. Ci, którzy trwają, zachowują równowagę, 
stałość, pokorę, stale doskonalą się i nie są podstępni. 
Ich świadectwo nie opiera się na przesłankach 
społecznych — opiera się na prawdzie, wiedzy, 
doświadczeniu i Duchu” („Dąż naprzód”, Liahona, 
listopad 2004, str. 101).

 9. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 31 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 9: DZIEŃ 1

2 Nefi 32
Wprowadzenie
Po tym, jak nauczał o „wąskiej ścieżce, która prowadzi 
do życia wiecznego” (2 Nefi 31:18), Nefi zauważył, 
że jego lud zastanawiał się nad tym, co ma zrobić po 
wejściu na tę ścieżkę. Odpowiedział na ich pytania, za-
chęcając ich do „[napawania się] słowami Chrystusa” i 
„[nieustawania w modlitwie]” (2 Nefi 32:3, 9). Za-
pewnił ich, że jeśli będą czynić te rzeczy, Duch Święty 
pomoże im dowiedzieć się, co mają robić.

2 Nefi 32:1–7
Nefi radzi nam, abyśmy szukali Boskiego kierownictwa 
poprzez studiowanie słów Jezusa Chrystusa
Pomyśl o sytuacji, gdy ktoś dał wskazówki, które miały 
ci pomóc w dostaniu się z miejsca A do miejsca B. Czy 
zrozumienie tych wskazówek było łatwe czy trudne? 
Dlaczego ważne jest dawanie zrozumiałych wskazówek?

Na poprzedniej lekcji studiowałeś kilka rad, które Nefi 
dał swojemu ludowi. Po podzieleniu się tymi radami 
powiedział: „To jest jedyna droga” (2 Nefi 31:21). Szybko 
zapoznaj się z fragmentem: 2 Nefi 31:17–18 i określ, co 
dzieje się z człowiekiem, kiedy rozpoczyna swoją podróż 
ścieżką prowadzącą do życia wiecznego. Następnie 
przeczytaj werset: 2 Nefi 32:1 i odszukaj pytanie, które 
zadawali sobie ludzie po usłyszeniu nauk Nefiego. 
Opisz to pytanie własnymi słowami:   
 

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 32:2–3 i odszukaj, co powie-
dział Nefi na temat tego, co musimy zrobić po wejściu 
na tę ścieżkę. Pomóc ci może zrozumienie tego, że 
przemawianie językiem aniołów oznacza według Prezy-
denta Boyda K. Packera, Prezydenta Kworum Dwunastu 
Apostołów, „po prostu przemawianie z mocą Ducha 
Świętego” („The Gift of the Holy Ghost: What Every 
Member Should Know”, Ensign, sierpień 2006, str. 50).

Możesz zakreślić w wersecie: 2 Nefi 32:3 wyrażenie 
„napawajcie się słowami Chrystusa” (ten werset to 
fragment z pisma świętego do opanowania). Nefi użył 
wyrażenia „słowa Chrystusa”, aby opisać nauki na-
tchnione przez Ducha Świętego. Wymień kilka sposo-
bów lub miejsc, w których możesz przeczytać, usłyszeć 
lub otrzymać nauki natchnione przez Ducha Świętego.  
  
 

Słowa Chrystusa odnoszą się do pism świętych i słów 
współczesnych proroków. Aby zrozumieć znaczenie 

wyrażenia „[napawać] się słowami Chrystusa”, prze-
czytaj poniższe cytaty:

Starszy Russell M. Nelson z Kworum 
Dwunastu Apostołów nauczał: „Napawać 
się znaczy więcej niż tylko skosztować. 
Napawać się znaczy delektować się. 
Delektujemy się pismami świętymi, 
studiując je w duchu zachwycającego 

odkrywania i wiernego posłuszeństwa. Kiedy napawamy 
się słowami Chrystusa, one […] stają się integralną 
częścią naszej natury” („Życie według przewodnictwa 
pism świętych”,  Liahona, styczeń 2001, str. 19).

Starszy Robert D. Hales z Kworum Dwunastu Aposto-
łów powiedział: „Jeśli wy i ja pragniemy napawać się 
słowami Chrystusa, musimy studiować pisma święte i 
chłonąć Jego słowa poprzez rozważanie ich i uczynić 
je częścią naszych myśli i działań” („Healing Soul and 
Body”, Ensign, listopad 1998, str. 15).

 1. W swoim dzienniku do studiowania napisz własnymi 
słowami to, co według ciebie znaczy napawanie się sło-

wami Chrystusa.

Rozważ różnicę między słowami napawać się, próbować 
i głodować. Pomyśl przez chwilę o tym, jak niektóre 
mniej skuteczne sposoby studiowania słowa Chrystusa 
można porównać do przekąski, a nawet głodowania.

Dokończ poniższą zasadę w oparciu o werset: 2 Nefi 
32:3: Kiedy napawamy się słowami Chrystusa, one  
  
 .

 2. W swoim dzienniku do studiowania napisz o tym, 
kiedy napawanie się słowami Chrystusa pomogło ci w 

zrozumieniu, co powinieneś zrobić ze swoim życiem lub opisz sy-
tuację, z którą teraz się zmagasz i w której napawanie się sło-
wami Chrystusa mogłoby ci pomóc.

Wypełnij poniższe ćwiczenie, aby ocenić, w jakim 
stopniu napawasz się słowami Chrystusa i jak możesz 
czynić to lepiej. W każdym z poniższych przykładów 
napisz słowo — napawać się, próbować lub głodować — 
które najlepiej opisuje to, w jakim stopniu dążysz do 
poznania słów Chrystusa z tego zakresu. Na przykład 
możesz napawać się pismami świętymi podczas osobi-
stego studiowania, ale jedynie próbować ich słowa, gdy 
słuchasz konferencji generalnej.

Osobiste studiowanie pism świętych:  

Spotkanie sakramentalne:  

Konferencja generalna:  

Rodzinne studiowanie pism świętych:  

Seminarium:  
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Domowy wieczór rodzinny:  

Spotkanie kworum Kapłaństwa Aarona lub lekcje Mło-
dych Kobiet:  

Szkoła Niedzielna:  

Osobista modlitwa:  

3. Poświęć chwilę, aby wybrać jedno z ćwiczeń, przy któ-
rym umieściłeś słowo „próbować” lub „głodować”. W 

swoim dzienniku do studiowa-
nia napisz, w jaki sposób bę-
dziesz w większym stopniu 
napawać się słowami Chry-
stusa, uczestnicząc w danym 
spotkaniu. Następnie zastosuj 
się do tego.

Przeczytaj fragment: 
2 Nefi 32:4–7 i rozważ 
odpowiedzi na następu-
jące pytania (odpowiesz 
pisemnie na jedno z 
pytań w ćwiczeniu 4.):

• W wersecie 4.: jak my-
ślisz, co to znaczy „pytać” 
lub „kołatać”? W jakim 

Kiedy poświęcamy czas na 
rzetelną ocenę, czy w pełni 
żyjemy zgodnie z określoną 
zasadą, pozwalamy Duchowi 
Świętemu na to, aby pomógł 
nam zrozumieć, co robimy do-
brze, a nad czym powinniśmy 
popracować. Kiedy oceniasz 
siebie, uzyskaj przewodnictwo 
Ducha Świętego i bądź ze 
sobą całkowicie szczery.

Ocenianie 
własnego życia

sensie modlitwa może być dobrym przykładem na 
pytanie lub kołatanie?

• Także w wersecie 4.: co Nefi powiedział na temat 
konsekwencji, które spotkają tych, którzy nie pytają 
ani nie kołaczą?

• W wersecie 5.: jakie błogosławieństwo Nefi obiecał 
nam, jeśli przyjmiemy Ducha Świętego?

• W wersecie 7.: jakie nastawienia ludu Nefiego 
spowodowały, że Nefi rozpaczał z ich powodu? 
Jak myślisz, dlaczego takie postawy powstrzymują 
ludzi od poszukiwania i zdobywania „większego 
zrozumienia”?

4. Napisz w swoim dzienniku do studiowania jedną 
prawdę, której nauczyłeś się z fragmentu: 2 Nefi 32:4–7, i 

wyjaśnij, dlaczego ta prawda jest ważna w twoim życiu.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 32:3
5. Jak myślisz, ile czasu zajmie ci zapamiętanie fragmentu: 
2 Nefi 32:3, jeśli wyrecytujesz go za każdym razem, kiedy 

spożywasz posiłek? Napisz ten fragment na małej kartce i miej go 
zawsze przy sobie. W ciągu najbliższych kilku dni napawaj się sło-
wami Chrystusa, starając się zapamiętać fragment: 2 Nefi 32:3, re-
cytując go przed każdym posiłkiem. Zapisz w swoim dzienniku do 
studiowania, ile posiłków zajęło ci zapamiętanie tego fragmentu.
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2 Nefi 32:8–9
Nefi radzi nam, abyśmy zawsze się modlili
Wiele osób mówi, że po tym, jak popełniły grzech, nie 
pragną modlić się do Ojca Niebieskiego. Pomyśl przez 
chwilę, dlaczego tak jest. Kto nie chce, abyś modlił się 
zawsze, a zwłaszcza po tym, jak popełniłeś grzech? 
Dlaczego? Odszukaj w wersecie: 2 Nefi 32:8 to, co 
Duch Święty uczy nas na temat modlitwy. Zastanów 
się nad poniższymi pytaniami: Dlaczego Pan chce, abyś 
się modlił? Dlaczego Szatan nie chce, abyś się modlił?

Przeczytaj werset: 2 Nefi 32:9 i odszukaj, jak często 
powinniśmy się modlić i jakie błogosławieństwa otrzy-
mamy, jeśli to robimy. Czytając ten werset, pamiętaj, że 
słowo uświęcić oznacza poświęcić się służbie Bogu lub 
uczynić świętym.

Z wersetu: 2 Nefi 32:9 uczymy się następującej zasady: 
Kiedy nie ustajemy w modlitwie, będziemy w sta-
nie uczynić wszystko, czego oczekuje od nas Pan 
dla dobra naszych dusz. (Zauważ, że fragment: 2 Nefi 
32:8–9 to fragment z pisma świętego do opanowania. 
Możesz zaznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś 
mógł z łatwością go odnaleźć).

Zastanów się nad tym, co to znaczy zawsze się modlić. 
Czytając następującą wypowiedź Starszego Davida A. 
Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów, podkreśl 
jeden lub więcej sposobów, dzięki którym możemy 
postąpić zgodnie z radą, aby „zawsze się modlić”:

„Mogą być rzeczy w naszym charakterze, 
zachowaniu lub dotyczące naszego 
duchowego wzrostu, co do których 
potrzebujemy rady Ojca Niebieskiego w 
czasie porannej modlitwy. Po wyrażeniu 
adekwatnych podziękowań za otrzymane 

błogosławieństwa prosimy o zrozumienie, wskazówkę i 
pomoc w czynieniu rzeczy, których nie możemy zrobić, 
polegając wyłącznie na naszej sile. […]

W czasie dnia przechowujemy modlitwę w sercu, by 
stale nam towarzyszyła i przewodziła nam. […]

W ciągu dnia zauważamy, że zdarzają się sytuacje, w 
których normalnie powiedzielibyśmy szorstkie słowa, 
a nie robimy tego lub zaczęlibyśmy się gniewać, a 
nie gniewamy się. Dostrzegamy niebiańską pomoc 
oraz siłę i z pokorą odkrywamy odpowiedzi na swoją 
modlitwę. I nawet w owym momencie składamy cichą 
modlitwę wdzięczności.

Na koniec dnia klękamy ponownie i zdajemy naszemu 
Ojcu sprawozdanie. Przyglądamy się wydarzeniom 
dnia i wyrażamy płynące z serca dziękczynienie za 
otrzymane błogosławieństwa i pomoc. Pokutujemy i 
z pomocą Ducha Pana rozpoznajemy sposoby, dzięki 
którym możemy czynić lepiej i stawać się lepsi na-
zajutrz. Zatem nasza wieczorna modlitwa bazuje 
na porannej modlitwie i jest jej kontynuacją. Nasza 
wieczorna modlitwa stanowi też przygotowanie do 
głębokiej modlitwy porannej.

Poranne i wieczorne modlitwy — oraz wszystkie 
modlitwy w międzyczasie — nie są odrębnymi zda-
rzeniami bez wzajemnego związku. Są one raczej 
ogniwami łączącymi każdy dzień przez tygodnie, mie-
siące, a nawet lata. W ten sposób częściowo stosujemy 
się do biblijnego napomnienia, by ‘modlić się cały czas’ 
(Ew. Łukasza 21:36; 3 Nefi 18:15, 18; NiP 31:12). Te 
pełne znaczenia modlitwy odgrywają zasadniczą rolę 
w otrzymywaniu najwyższych błogosławieństw, jakie 
Bóg ma dla Swych wiernych dzieci” („Módlcie się cały 
czas”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 41–42).

 6. Napisz w swoim dzienniku do studiowania, w jaki 
sposób rada Starszego Bednara, aby „zawsze się modlić”, 

pomoże ci w twoim życiu.

Na zakończenie tej lekcji przeczytaj następujące świa-
dectwo Starszego Spencera J. Condiego, który służył 
jako Siedemdziesiąty. Skupia się ono na napawaniu 
się słowami Chrystusa: „Możecie stanąć w obliczu 
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decyzji dotyczącej misji, waszego przyszłego zawodu 
i, w końcu, małżeństwa. Kiedy czytacie pisma święte 
i modlicie się o wskazówki, możecie faktycznie nie 
ujrzeć odpowiedzi w formie słów wydrukowanych na 
stronicy, ale w miarę jak będziecie czytać, otrzymacie 
wyraźne odczucie, podszepty i, jak obiecano, Duch 
Święty ‘objawi wam wszystko, co macie czynić’ [2 Nefi 
32:5]” („Przynoszenie wielkiej korzyści naszym bliź-
nim”, Liahona, lipiec 2002, str. 48).

Fragment do opanowania — 2 Nefi 
32:8–9

 7. W ciągu najbliższych 24 godzin postaraj się zastoso-
wać w swoim życiu to, czego nauczyłeś się na temat „nie-

ustawania w modlitwie”. Na początku następnej lekcji zostaniesz 
poproszony o podzielenie się swoimi myślami i uczuciami związa-
nymi z tym doświadczeniem. Napisz w swoim dzienniku do stu-
diowania, jaki wpływ na codzienne modlitwy wywiera 
pamiętanie, aby „zawsze się modlić”.

 8. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 9: DZIEŃ 2

2 Nefi 33
Wprowadzenie
Nefi zakończył swój zapis, oświadczając, że jego słowa 
świadczą o Jezusie Chrystusie i mają na celu przeko-
nać ludzi do czynienia dobra i wytrwania do końca. 
Powiedział, że choć „[nie był] mocny w piśmie” jego 
przesłanie ma „wielką wartość” i „[stanie się mocne]” 
dla tych, którzy będą je czytać (zob.2 Nefi 33:3–4). 
Świadczył, że jego zapisy są „słowami Chrystusa”, a 
ludzie będą odpowiedzialni przed Bogiem za to, jak na 
nie zareagują (zob. 2 Nefi 33:10–15).

 1. Na poprzedniej lekcji zostałeś poproszony, abyś „nie 
ustawał w modlitwie” przez jedną dobę. W swoim dzien-

niku do studiowania zapisz swoje myśli i uczucia na temat tego 
doświadczenia.

2 Nefi 33:1–15
Nefi wyjaśnia cel swoich zapisów
Pomyśl przez chwilę dlaczego chciałbyś, aby dane 
przesłanie przeniknęło do twojego serca pod wpływem 
Ducha Świętego.

Jaka jest różnica między przesłaniem, które dociera do 
czyjegoś serca, a przesłaniem, które przenika do serca?

Przeczytaj werset: 2 Nefi 33:1 i odszukaj, którego ze 
słów — dociera czy przenika — użył Nefi, opisując 
sposób, w jaki przesłanie trafia do naszych serc pod 
wpływem Ducha Świętego. Możesz zaznaczyć to, co 
znajdziesz.

Jak myślisz, dlaczego istotne jest, że Duch Święty 
niesie prawdę, która dociera do serca, ale do niego nie 
przenika?   
 

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Aposto-
łów złożył następujące oświadczenie na temat wersetu: 
2 Nefi 33:1: „Proszę, zwróćcie uwagę na to, jak dzięki 
mocy Ducha przesłanie dociera, ale niekoniecznie prze-
nika do czyjegoś serca. Nauczyciel może wyjaśnić, de-
monstrować, przekonywać, składać świadectwo i czynić 
to wszystko z ogromną duchową mocą i skutecznością. 
Ostatecznie jednak treść przesłania i świadectwo Du-
cha Świętego wnikają do naszych serc tylko wówczas, 
gdy mają nasze przyzwolenie, by wejść. Uczenie się 
z wiarą otwiera drogę do serca” („Seek Learning by 
Faith”, Ensign , wrzesień 2007, str. 61).

Starszy Gerald N. Lund, który służył jako 
Siedemdziesiąty, wyjaśnił, dlaczego dzięki 
Duchowi Świętemu przesłanie dociera do 
serca, ale jego nie przenika: „Dlaczego to 
przesłanie jedynie dociera do serca? Wolna 
wola człowieka jest tak święta, że Ojciec 

Niebieski nigdy nie zmusi ludzkiego serca do czegokol-
wiek, mimo Jego nieskończonej mocy. Człowiek może 
próbować to zrobić, Bóg tego nie czyni. Ujmując to w 
inny sposób, Bóg pozwala nam być strażnikami i 
odźwiernymi własnych serc. Musimy z własnej nieprzy-
muszonej woli otworzyć swoje serca na Ducha, gdyż On 
nas do tego nie zmusi” („Nasze otwarte serca”, Ensign 
lub Liahona, maj 2008, str. 33).

Jak myślisz, co muszą zrobić ludzie, aby otworzyć swoje 
serca na działanie Ducha?   
 

dociera przenika
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Przeczytaj werset: 2 Nefi 33:2 i wskaż na to, co się 
dzieje, gdy ludzie znieczulają swoje serca. Pomocne 
może okazać się zrozumienie, że wyrażenie: „i mają to 
za nic” oznacza: „uważają to za bezwartościowe”.

 2. Opisz w swoim dzienniku do studiowania zachowanie 
lub postawę, którą twoim zdaniem wykazałaby się osoba 

z otwartym sercem podczas osobistego studiowania pism świę-
tych, zajęć seminarium lub podczas sakramentu.

We fragmencie: 2 Nefi 33:1–2 jesteśmy nauczani 
następującej zasady:  Kiedy otwieramy nasze serca, 
przesłania od Ducha Świętego mogą przeniknąć do 
naszych serc. Możesz zapisać to na marginesie swoich 
pism świętych.

 3. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na 
następujące pytania:

 a. Kiedy czułeś, że przesłanie ewangelii przeniknęło do twojego 
serca? Jakie były tego okoliczności i skutki?
 b. Co to mówi o twoim sercu w tamtym momencie?

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 33:3–7 i odszukaj, jaką 
nadzieję pokładał Nefi w tych, którzy przeczytają jego 
słowa. Następnie uzupełnij następujące zdania, używając 

własnych słów lub słów Nefiego. Pamiętaj, że niektóre z 
wyrażeń mogą mieć więcej niż jedną odpowiedź:

2 Nefi 33:3 — Modlę się nieustannie   
 .

2 Nefi 33:4 — Wiem   
 .

2 Nefi 33:6 — Chlubię się   
 .

2 Nefi 33:7 — Mam   
 .

Kończąc studiowanie rozdziału: 2 Nefi 33, pamiętaj o 
tym, że te wersety są ostatnim świadectwem Nefiego 
zapisanym w piśmie świętym. Przeczytaj fragment: 
2 Nefi 33:10–14 i wyobraź sobie, że słyszysz te słowa 
bezpośrednio od Nefiego. Możesz podkreślić wyraże-
nia, które mają dla ciebie szczególne znaczenie.

 4. Napisz w swoim dzienniku do studiowania niektóre z 
wyrażeń z fragmentu: 2 Nefi 33:10–14, które mają dla 

ciebie znaczenie i wyjaśnij dlaczego. W dzienniku do studiowania 
odpowiedz na poniższe pytanie: Jeśli ludzie uwierzą w Chrystusa, 
co będą czuć w kwestii Księgi Mormona? (Zob. 2 Nefi 33:10).
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Przeczytaj werset: 2 Nefi 33:15 i rozważ ostatnie słowa 
Nefiego: „Muszę być temu posłuszny”. Możesz zapisać: 
„1 Nefi 3:07” jako odsyłacz w swoich pismach świętych 
obok wersetu: 2 Nefi 33:15. Przejrzyj werset: 1 Nefi 3:7 i 
rozpoznaj, co mają ze sobą wspólnego te dwa wersety.

 5. Poświęć kilka mi-
nut na przejrzenie 

ksiąg: 1 i 2 Nefiego i odszuka-
nie przykładów posłuszeń-
stwa Nefiego. W swoim 
dzienniku do studiowania na-
pisz kilka przykładów, które 
odnalazłeś. Postaraj się także 
odnaleźć ulubiony lub mający 
dla ciebie wielkie znaczenie 
fragment, który — tak jak 
Nefi powiedział — przekonał 
cię do czynienia dobra, stania 
się lepszym człowiekiem lub 
uwierzenia w Zbawiciela (zob. 
2 Nefi 33:1). Zapisz ten frag-
ment w swoim dzienniku do 
studiowania.

Ostatnie świadectwo Nefiego i jego ostrzeżenie 
dla tych, którzy odrzucą jego słowa, nakłada na nas 
większą odpowiedzialność wobec tego, jak traktujemy 
Księgę Mormona. Prezydent Joseph Fielding Smith 
nauczał, że jako członkowie Kościoła mamy obowiązek 
studiowania Księgi Mormona:

„Wydaje mi się, że żaden członek Kościoła nigdy nie 
będzie usatysfakcjonowany, jeśli nie będzie co jakiś 
czas od nowa czytać Księgi Mormona i gruntownie 
zastanawiać się nad nią tak, aby mógł złożyć świadec-
two, że w każdym calu kronika ta spisana została pod 
natchnieniem Wszechmocnego i że jej historia jest 
prawdziwa. […]

[…] Żaden członek tego Kościoła, który nie przeczytał 
poważnie i z uwagą Księgi Mormona, nie może stanąć 
bez winy w obecności Boga” (w: Conference Report, 
październik 1961, str. 18).

Masz możliwość zdecydowania, jak będziesz traktował 
słowa Nefiego i Księgę Mormona.

6. Oceń swoje wysiłki, aby studiować Księgę Mormona i 
zapisz w swoim dzienniku do studiowania jeden sposób, 

w jaki możesz poprawić swoje studiowanie.

Na koniec tej lekcji przeczytaj słowa 
Prezydenta Gordona B. Hinckleya, które 
zawierają obietnicę dla wszystkich, którzy 
pilnie studiują Księgę Mormona: „Jeśli 
każdy z was zrealizuje ten prosty program 
[przeczytania Księgi Mormona przed 

Odsyłacz jest odniesieniem w 
piśmie świętym, który odsyła 
do większej ilości informacji 
na temat tego, co studiujesz. 
Studiując pisma święte, od-
najdziesz wielką korzyść w 
używaniu odsyłaczy poprzez 
zapisywanie wersetów na 
marginesie innych wersetów, 
które pomagają ci zrozumieć 
dany fragment lub temat.

Korzystanie z 
odsyłaczy

końcem tego roku], bez względu na to, ile razy czytali-
ście wcześniej Księgę Mormona, to w waszym życiu i w 
waszych domach w większej mierze pojawi się Duch 
Pana, silniejsze postanowienie, by kroczyć w posłu-
szeństwie Jego przykazaniom i mocniejsze świadectwo 
o żywej realności Syna Bożego” („Żywe i prawdziwe 
świadectwo”, Ensign, sierpień 2005, str. 6).

7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 2 Nefi 33 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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WPROWADZENIE DO  

Księgi Jakuba
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Studiując Księgę Jakuba, otrzymasz ważne lekcje 
od człowieka, który pokładał niezachwianą wiarę 
w Jezusa Chrystusa. Jakub wielokrotnie świadczył 
o Zbawicielu oraz zachęcił swój lud i tych, którzy 
przeczytają te słowa, aby odpokutowali. Nauczał i 
pokazał na swoim przykładzie, jak ważne jest pilne 
wypełnianie powołań, do których wyznaczył nas Pan. 
Ostrzegł swój lud przeciwko niebezpieczeństwom 
związanym z dumą, bogactwem i niemoralnością. 
Przytoczył również i skomentował przypowieść 
proroka Zenosa o drzewie oliwnym, która ukazuje 
niestrudzone wysiłki Zbawiciela, aby przynieść 
wszystkim dzieciom Bożym zbawienie. W swojej 
utarczce z Szeremem, antychrystem, Jakub pokazał, 
jak można w prawy sposób odpowiadać tym, którzy 
podważają lub krytykują naszą wiarę.

Kto napisał tę księgę?
Jakub, piąty syn Sary i Lehiego, napisał tę księgę. 
Urodził się na pustyni podczas wędrówki jego rodziny 
do ziemi obiecanej. W młodości Jakub „[doświadczył] 
wielu trudów i dużo smutku z powodu szorstkości 
[swoich] braci” (2 Nefi 2:1). Lehi jednak obiecał 
Jakubowi, że Bóg „uświęci [jego] cierpienia, że wyjdą 
one na [jego] korzyść” i że Jakub poświęci swe dni 
„służbie [swojemu] Bogu” (2 Nefi 2:2–3). W młodości 
Jakub ujrzał chwałę Zbawiciela (zob. 2 Nefi 2:3–4). 
Nefi wyświęcił Jakuba na kapłana i nauczyciela 
pośród Nefitów (zob. 2 Nefi 5:26), później powierzył 
mu mniejsze płyty Nefiego (zob. Jakub 1:1–4). Jako 
wierny przywódca kapłański i nauczyciel Jakub 
trudził się, aby przekonać ludzi do wiary w Chrystusa 
(zob. Jakub 1:7). Otrzymał objawienia o Zbawicielu, 
doświadczył posługi aniołów, usłyszał głos Pana (zob. 
Jakub 7:5) oraz ujrzał Odkupiciela (zob. 2 Nefi 11:2–
3). Jakub był ojcem Enosa, któremu przekazał płyty 
przed swoją śmiercią.

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Księga Jakuba rozpoczyna się około 544 r. p.n.e., 
kiedy Nefi przekazał Jakubowi mniejsze płyty. Jej 
koniec przypada na ostatnie dni życia Jakuba, kiedy 
to przekazał te płyty swojemu synowi, Enosowi. Jakub 
prowadził kronikę, mieszkając w kraju Nefi.

CZĘŚĆ 9: DZIEŃ 3

Jakub 1–2
Wprowadzenie
Po śmierci Nefiego Nefici, będąc pod panowaniem 
nowego króla, „zaczęli oddawać się po trosze niego-
dziwym praktykom” (Jakub 1:15). Dwaj młodsi bracia 
Nefiego — Jakub i Józef — zostali wyświęceni przez 
Nefiego na kapłanów i nauczycieli pośród ludu i tru-
dzili się, aby przekonać ludzi do pokuty i przyjścia do 
Chrystusa. Jakub, zgodnie z nakazem Nefiego, zapisy-
wał święte nauki, objawienia i proroctwa na mniejszych 
płytach. Zgodnie z odpowiedzialnością, jaką wyznaczył 
mu Bóg, Jakub wzywał swój lud do pokuty, ostrze-
gał ich przed takimi grzechami, jak duma, miłość do 
bogactwa i niemoralność seksualna. Nauczał o niebez-
pieczeństwach i konsekwencjach tych trzech dominu-
jących grzechów.

Jakub 1:1–2:11
Jakub ostrzega ludzi przed skutkami ich niegodziwości
Rozważ, co byś powiedział w następującej sytuacji: 
Jeden z twoich kolegów w Kościele ma negatywne na-
stawienie do swoich przywódców kapłańskich i mówi: 
„Oni nie mają pojęcia o dzisiejszym świecie. Ostrze-
gają przed wyborami, które nie mają tak wielkiego 
znaczenia. Chciałbym, aby nas tak ciągle nie ostrzegali 
przed złymi rzeczami, których musimy unikać. Mogliby 
zacząć mówić o czymś pozytywnym”.

Zastanów się, dlaczego przywódcy kapłańscy czasami 
ostrzegają nas przed grzechem. Jakub zapisał, że po 
śmierci Nefiego (zob. Jakub 1:9) ludzie zaczęli oddawać 
się pewnym niegodziwym praktykom. Przeczytaj frag-
ment: Jakub 1:15–16 i odszukaj czyny, które martwiły 
Jakuba.
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Możesz zakreślić słowo zaczęli we fragmencie: Jakub 
1:15–16. Dlaczego posiadanie przywódców kapłańskich 
ostrzegających nas przed problemami, które istnieją lub 
mogą zaistnieć, jest błogosławieństwem?   

Przeczytaj fragment: Jakub 1:6–8 i odszukaj, dlaczego 
Jakub wraz z innymi przywódcami ostrzegali lud Ne-
fiego przed grzechem. Jak myślisz, dlaczego przywódcy 
kapłańscy w twojej rodzinie, a także przywódcy lokalni 
i przedstawiciele Władz Naczelnych ostrzegają cię 
przed grzechem i pilnie nauczają cię ewangelii? Mo-
żesz zaznaczyć w wersecie: Jakub 1:7 wyrażenie, które 
naucza następującej prawdy: Przywódcy kapłańscy 
trudzą się, aby pomóc nam przyjść do Chrystusa.

Przeczytaj fragment: Jakub 1:17–19 i odszukaj do-
datkowe powody, dla których Jakub wraz ze swoim 
bratem Józefem tak pilnie nauczali lud.

Jak myślisz, co to znaczy otrzymać „polecenie od Pana” 
(Jakub 1:17)?  

Możesz zaznaczyć inne wyrażenia, które nauczają 
następującej zasady: Przywódcy kapłańscy otrzymali 
boskie upoważnienie, aby nauczać słowa Bożego i 
ostrzegać przed grzechem.

Zastanów się przez chwilę, dlaczego ważne jest, aby 
zrozumieć, że przywódcy Kościoła mają obowiązek 
nauczania nas tego, co Pan chce, abyśmy wiedzieli.

Czytając wersety: Jakub 2:1–3, 6–7, 10–11, odszukaj 
wyrażenia, które opisują, co czuł Jakub na temat tego 
trudnego zadania, aby wzywać ludzi do pokuty.

1. Zastanów się nad tym, czego poniższe wyrażenia uczą 
na temat motywacji Jakuba, aby wypełnić to trudne zada-

nie: „Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek przedtem martwię się o 
was i pragnę dobra waszych dusz” (Jakub 2:3) i „[…] muszę po-
stąpić według surowych przykazań Boga” (Jakub 2:10). W swoim 
dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe pytania:
a. Kiedy odczułeś miłość i troskę przywódcy kapłańskiego?
 b. Kiedy odczułeś, że słowa lub czyny przywódcy kapłańskiego 
były natchnione przez Boga, aby ci pomóc?

Ponownie zastanów się nad sytuacją przedstawioną na 
początku lekcji. Pomyśl, jakiej odpowiedzi udzieliłbyś 
swojemu koledze w oparciu o to, co dzisiaj studiowałeś.

Jakub 2:12–21
Jakub karci swój lud z powodu ich dumy
Abyś lepiej przygotować się do studiowania tego, o 
czym Pan przykazał Jakubowi nauczać, zastanów się nad 
błogosławieństwami, które otrzymałeś od Pana w na-
stępujących kwestiach: rodzina, przyjaciele, przywódcy 

Studiując pisma święte, pamię-
taj, że ważne jest zatrzymanie 
się i rozważenie, jak możesz 
zastosować daną zasadę w 
swoim życiu. Zastanów się 
nad tym, jak byś zareagował, 
gdybyś zrozumiał i żył zgodnie 
z zasadą nauczaną w pismach 
świętych. W tej sytuacji roz-
ważenie odpowiedzi, jakiej 
udzieliłbyś swojemu koledze, 
który miał negatywne nasta-
wienie wobec przywódców 
kapłańskich, pomoże ci zrozu-
mieć, dlaczego nasi przywódcy 
ostrzegają nas przed grzechem.

Odnoszenie pism 
świętych do naszego 
codziennego życia

Kościoła i nauczyciele, 
umiejętności artystyczne 
i muzyczne, zdolności 
sportowe, talenty, wy-
kształcenie, możliwości, 
aby wzrastać, wiedza na 
temat ewangelii i dobra 
materialne. Pomyśl, w jaki 
jeszcze sposób Pan cię 
pobłogosławił.

Przeczytaj fragment: 
Jakub 2:12–13 i odnajdź, 
czego poszukiwali 
Nefici. Zwróć uwagę 
na to, że Jakub nauczał, 
że „ręka Opatrzności” 
pobłogosławiła Nefitów 
bogactwem. To wyrażenie 
odnosi się do naszego 
Ojca w Niebie.

2. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, dlaczego 
ważne jest, abyś pamiętał o tym, że Pan dał ci błogosła-

wieństwa i umiejętności, które posiadasz.

Jeśli nie jesteśmy ostrożni, możemy, tak jak Nefici, 
unieść się dumą po otrzymaniu błogosławieństw, któ-
rych poszukujemy. W wyznaczonym do tego miejscu 
napisz, co — według ciebie — oznacza wyrażenie 
„[unosić] się w pysze waszych serc”.  

Zgodnie z tym, co jest zapisane w wersecie: Jakub 2:13, 
co — według Jakuba — jest przyczyną dumy Nefitów?  

Pomyśl o współczesnej osobie lub grupie, która źle 
traktuje, ignoruje bądź prześladuje bliźnich z powodu 
tego, że „[otrzymała] więcej” niż ci, których tak trak-
tuje (Jakub 2:13). Na przykład z powodu posiadania 
większej majętności, przyjaciół, większej sprawności 
fizycznej lub większej wiedzę na temat ewangelii od 
innych osób niektórzy mogą błędnie myśleć, że są lepsi 
niż inni, a nawet ich prześladować. Zastanów się nad 
tym, kiedy w swoim życiu unosiłeś się dumą.

Przeczytaj fragment: Jakub 2:17–21 i zaznacz wyraże-
nia, które pomogą ci w pokonaniu dumy.

3. W swoim dzienniku do studiowania zapisz dwa lub 
więcej wyrażeń, które odszukałeś we fragmencie: Jakub 

2:17–21 i wyjaśnij, w jaki sposób pomogą ci one w przezwycię-
żeniu dumy. Niektóre z poniższych pytań pomogą ci w dokończe-
niu tego zadania: Co, według ciebie, oznacza poszukiwanie 
królestwa Bożego? Uzyskanie nadziei w Chrystusie? Jaki wpływ 
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ma poszukiwanie królestwa Bożego i uzyskanie nadziei w Chry-
stusie na postrzeganie ludzi i to, w jaki sposób ich traktujesz?

Wyobraź sobie, że twoja matka, ojciec lub przywódca 
zapytali cię, co dzisiaj studiowałeś. Zapisz jedną zasadę 
z fragmentu: Jakub 2:17–21, której mógłbyś użyć, aby 
odpowiedzieć na ich pytanie.   
 

Jedna z zasad z fragmentu: Jakub 2:17–21 brzmi: 
Powinniśmy, ponad wszystko inne, poszukiwać 
królestwa Bożego.

 4. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania jeden ze 
sposobów, w jaki możesz wykorzystać błogosławieństwa i 

możliwości, które otrzymałeś od Pana, aby budować królestwo 
Boga i błogosławić życie bliźnich.

Jakub 2:22–30
Jakub karci swój lud z powodu jego niemoralności seksualnej
Prezydent Ezra Taft Benson wypowiedział poniższe 
słowa. Zgadnij, jakie słowa powinny znaleźć się w 
pustych miejscach:

„Grzech, który jest plagą tego pokolenia, to 
-------------------- --------------------” („Cleansing the 
Inner Vessel”, Ensign, maj 1986, str. 4; na końcu lekcji 
znajduje się prawidłowa odpowiedź).

Przeczytaj wersety: Jakub 2:22–23, 28 i zaznacz wyra-
żenia, których użył Jakub, aby opisać, jak poważnym 
grzechem jest niemoralność seksualna. Pomoże ci 
zrozumienie, że słowo nierząd odnosi się do grzechów 
seksualnych.

Starszy Richard G. Scott z Kworum 
Dwunastu Apostołów wyjaśnił niektóre 
czyny, które naruszają Pańskie prawo 
czystości moralnej: „Każdy pozamałżeński 
kontakt o charakterze seksualnym — czyli 
każdy zamierzony kontakt ze świętymi, 

intymnymi częściami czyjegoś ciała czy to przez odzież, 
czy bez niej — jest grzechem i jest zakazany przez 
Boga. Grzechem jest również umyślne wzbudzanie 
podobnych pragnień we własnym ciele” („Making the 
Right Choices”, Ensign, listopad 1994, str. 38).

Czyny homoseksualne oraz oglądanie pornografii 
także naruszają Pańskie prawo czystości moralnej.

Zwróć uwagę na to, jak Nefici usprawiedliwiali swoje 
czyny, o czym mowa we fragmencie: Jakub 2:23–24. Przez 
chwilę zastanów się nad tym, w jaki sposób żyjący dziś 
ludzie starają się usprawiedliwiać grzechy seksualne.

Jednym z grzechów, jakie popełniali Nefici, była 
praktyka wielożeństwa bez właściwego upoważnienia. 
Jakub nauczał przykazania Pana, zgodnie z którym 

mężczyzna ma być poślubiony tylko jednej żonie (zob. 
Jakub 2:27). Posiadanie więcej niż jednej żony bez 
uzyskania Pańskiego upoważnienia przez Jego wy-
znaczonych przywódców kapłańskich jest przykładem 
grzechu seksualnego. W oczach Boga grzechy seksu-
alne są bardzo poważne (zob. Alma 39:5).

Lud Pana jest upoważniony do praktykowania wielo-
żeństwa jedynie wtedy, kiedy da On takie przykazanie 
(zob. Jakub 2:30). Czasami, w pewnych okresach histo-
rii, Pan przykazywał Swojemu ludowi praktykowanie 
wielożeństwa. Wielożeństwo było praktykowane na 
przykład w Starym Testamencie, w czasach Abrahama i 
Sary (zob. I Ks. Mojżeszowa 16:1–3; NiP 132:34–35, 37) 
oraz w czasach ich wnuka Jakuba (zob. NiP 132:37). 
Było ono również praktykowane we wczesnym okresie 
rozwoju przywróconego Kościoła, począwszy od Pro-
roka Józefa Smitha (zob. NiP 132:32–33, 53). Jednakże 
Bóg przykazał Swojemu prorokowi — Wilfordowi Wo-
odruffowi — aby zakończono praktykę wielożeństwa 
(zob. Oficjalna Deklaracja 1 w Naukach i Przymierzach).

Przeczytaj fragment: Jakub 2:31–35 i podkreśl wyraże-
nia, które dotyczą skutków grzechów seksualnych.

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Jaki wpływ, według Jakuba, mają grzechy seksualne na rodziny?
 b. Niektórzy młodzi ludzie mogą usprawiedliwiać bycie niemo-
ralnym seksualnie tym, że nie zawarli jeszcze małżeństwa, a co 
za tym idzie, nie są niewierni wobec swojego współmałżonka 
oraz że nie mają jeszcze dzieci. Jaki wpływ może wywrzeć nie-
moralność na nastolatka i jego rodzinę?
 c. Jak myślisz, dlaczego Pan uważa niemoralność za poważny 
grzech?

Zapoznaj się z pierwszą częścią wersetu: Jakub 2:28 
i zaznacz, co sprawia Panu radość. (Zauważ, że choć 
Jakub odniósł się w tym wersecie do kobiet, prawdą 
jest, że Pan tak samo raduje się w czystości moralnej 
mężczyzn). Ten werset naucza zasady, że Pan raduje 
się, gdy zachowujemy czystość moralną.

W oparciu o to, czego nauczyłeś się dzisiaj, zastanów 
się, dlaczego Pan raduje się z powodu czystości moral-
nej Swoich dzieci. Pomyśl o swojej rodzinie oraz o tej, 
którą masz nadzieję założyć w przyszłości. Jak życie 
zgodnie z Pańskim prawem czystości moralnej pobło-
gosławi ciebie oraz twoją rodzinę? Zastanów się nad 
tym, jak wybory, których dokonujesz, aby być czystym 
moralne, radują Pana.

Możesz zachować czystość moralną. Jeśli zgrzeszyłeś 
przeciwko prawu czystości moralnej, możesz odpoku-
tować i zostać oczyszczony poprzez Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa. Uzyskaj przewodnictwo Ducha Świę-
tego podczas rozważania, w jaki sposób lepiej uchronić 
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się przed złamaniem prawa czystości moralnej. Jeśli po-
pełniłeś jakiekolwiek grzechy seksualne, zrób wszystko, 
co jest konieczne — spotkaj się ze swoim biskupem lub 
prezydentem gminy oraz wyznaj, w jaki sposób naru-
szyłeś Pańskie prawo czystości moralnej.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami:

Przestudiowałem lekcję: Jakub 1–2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
Odpowiedź do cytatu z brakującymi słowami z początku 
lekcji: Prezydent Benson powiedział: „Grzech, który jest 
plagą tego pokolenia, to niemoralność seksualna”.

CZĘŚĆ 9: DZIEŃ 4

Jakub 3–4
Wprowadzenie
Rozdział: Jakub 3 zawiera podsumowanie kazania 
Jakuba, które wygłosił swojemu ludowi. W tym pod-
sumowaniu Jakub w kilku słowach zawarł pocieszenie 
i obietnicę dla tych, którzy mają czyste serce. Napo-
mniał też dumnych i nieczystych spośród swojego 
ludu, ostrzegając ich przed konsekwencjami, których 
doświadczą, jeśli nie odpokutują. Rozdział: Jakub 4 
zawiera słowa, do zapisania których został natchniony 
Jakub, co uczynił dla tych, którzy pewnego dnia 
przeczytają jego księgę. Zaświadczył o Zadośćuczy-
nieniu Jezusa Chrystusa i napomniał czytelników, aby 
pojednali się (przywrócili harmonię) z Bogiem Ojcem 
poprzez Zadośćuczynienie. Głosem ostrzeżenia powie-
dział o Żydach, którzy odrzucą Jezusa Chrystusa oraz 
prostotę Jego ewangelii.

Jakub 3
Jakub do ludzi czystego serca kieruje miłe słowa, a 
pozostałych wzywa do pokuty
Zastanów się, jaką radę możesz dać młodemu męż-
czyźnie lub kobiecie w następujących sytuacjach:

• Młoda kobieta, która stara się wieść prawe życie, 
cierpi z powodu tego, że jej ojciec jest uzależniony od 
alkoholu.

• Młody mężczyzna, który ze wszystkich sił żyje zgodnie 
z ewangelią, boryka się z rozwodem swoich rodziców.

• Młoda kobieta pilnie stara się kochać swoją rodzinę, 
ale przebywając w domu, doświadcza wielu trudności 
ze strony siostry, która jest samolubna i nieuprzejma.

Zastanów się nad tym, kiedy doświadczyłeś prób, 
mimo że starałeś się wieść prawe życie. Jakub nauczał 
nas, co powinniśmy robić w takich sytuacjach. Prze-
czytaj pierwsze zdanie z wersetu: Jakub 3:1 i odszukaj, 
do kogo najpierw zwrócił się Jakub w rozdziale 3.

Jakub wypowiedział te słowa z powodu dumy i nie-
moralności niektórych ludzi (przed czym już wcze-
śniej ostrzegał, a co zapisano w rozdziale: Jakub 2), 
ponieważ było to przyczyną cierpienia osób o czystych 
sercach. Przeczytaj fragment: Jakub 3:1–2 i uzupełnij 
poniższą tabelę: 

Do czego Jakub napomniał 
ludzi o czystym sercu?

Co Bóg obiecuje tym, któ-
rzy mają czyste serce?

 1. Sprawdź swoje odpowiedzi w pierwszej kolumnie. 
Abyś mógł bardziej zagłębić się w tę zasadę, odpowiedz 

na dwa z poniższych pytań w swoim dzienniku do studiowania:
 a. Jak myślisz, w jaki sposób młodzież może „[ufać] wytrwale 
Bogu”?
 b. Jak myślisz, co to znaczy modlić się do Boga „z wielką 
wiarą” w okresie próby?
 c. Jak myślisz, co może zrobić młodzież, aby „[przyjąć] miłe [im] 
słowo Boga”?

 2. Sprawdź swoje odpowiedzi w drugiej kolumnie. Wer-
sety te nauczają o tym, że Bóg pocieszy osoby o czy-

stym sercu w ich cierpieniach. Abyś mógł głębiej rozważyć tę 
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zasadę, odpowiedz w swoim dzienniku do studiowania na jedno 
lub wszystkie z następujących pytań:
a. Jak Bóg pocieszył cię w twoich cierpieniach, kiedy starałeś się 
za Nim podążać?
 b. Jak modlitwa „z wielką wiarą” pomogła ci w okresie próby?
 c. Kiedy przyjęcie skierowanych do ciebie słów Boga pomogło ci 
poczuć Jego miłość?

Po przemówieniu do ludzi o czystym sercu Jakub 
zwrócił się do tych, których serca nie były czyste. Prze-
czytaj wersety: Jakub 3:3–4, 10–12 i odszukaj, do czego 
wezwał tych ludzi Jakub. Pomocne będzie zrozumienie, 
że wyrażenie „pobudźcie zdolności” oznacza rozbu-
dzenie umiejętności i uczuć, a słowa nierząd i rozpusta 
odnoszą się do grzechów seksualnych i pożądania.

W wersetach: Jakub 3:3–4, 10–12 możemy odnaleźć 
również ostrzeżenia Jakuba przed tym, co może się stać 
się z tymi, którzy nie odpokutują. Po przestudiowaniu 
tych wersetów zakreśl wyrażenia, które opisują nastę-
pujące konsekwencje: (a) Lamanici ich zniszczą. (b) Ich 
przykład sprowadzi na ich dzieci zniszczenie. (c) Do-
świadczą drugiej śmierci, czyli innymi słowy, zostaną 
odsunięci od Boga.

Zastanów się przez chwilę, dlaczego ostrzeżenie Jakuba 
może stanowić wielkie błogosławieństwo dla jego ludu.

Jak zapisano we fragmencie: Jakub 3:5–7, Jakub 
odważnie oświadczył, że Lamanici byli „bardziej 
sprawiedliwi” od Nefitów, ponieważ „ich mężowie 
kochają swe żony, ich żony kochają swych mężów, a 

mężowie i żony kochają 
swe dzieci”. Nefici 
musieli odpokutować za 
wszystkie swe grzechy, 
szczególnie za te, które 
osłabiły miłość i zaufanie 
w ich rodzinach.

Rozważ fragment: Jakub 
3:11–12 i podsumuj wła-
snymi słowami zawarte 
w nim przesłanie.  
 

Przez chwilę zastanów 
się nad pokusami, z któ-
rymi się zmagasz i jakich 
strasznych konsekwencji 
możesz uniknąć, jeśli 
odpokutujesz za swoje 
złe uczynki.

Podsumowując wersety z 
pism świętych, staraj się 
zrozumieć, czego nauczają te 
wersety, a następnie zasta-
nów się, powiedz lub zapisz 
ich przesłanie własnymi 
słowami. Pomoże ci to lepiej 
zastosować prawdy z pism 
świętych w swoim życiu. 
Po podsumowaniu wersetu 
lub wersetów ponownie je 
przeczytaj, aby upewnić się, 
że twoje podsumowanie jest 
zgodne z główną myślą w 
nich zawartą.

Podsumowywanie 
wersetów z pism 
świętych własnymi 
słowami

Jakub 4
Jakub wzywa swój lud, aby nabrał nadziei w to, że może 
powrócić do obecności Boga
Aby przygotować się do studiowania rozdziału: Ja-
kub 4, podnieś swój długopis lub ołówek na metr nad 
swoim podręcznikiem i postaraj się upuścić go tak, 
aby uderzył w jego środek — „cel”. Możesz kilka razy 
spróbować. Zastanów się nad tym, o ile trudniejsze 
byłoby trafienie w cel, gdybyś patrzył w innym kie-
runku. Jak myślisz, jak radziliby sobie łucznicy, gdyby 
podczas strzelania nigdy nie patrzyli na swój cel lub 
gdyby patrzyli poza cel? Przeczytaj werset: Jakub 4:14 
i odszukaj cechy osób, o których prorokował Jakub, że 
będą patrzeć „poza cel”.

Możesz zapisać w swoich pismach świętych obok 
wersetu: Jakub 4:14, że „celem jest Chrystus” (Neal A. 
Maxwell, „Jesus of Nazareth, Savior and King”, Ensign, 
maj 1976, str. 26). Podobnie nauczał też Paweł: „Zmie-
rzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem 
powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie” (List do 
Filipian 3:14).

Prorok Jakub odnosił się do Żydów, którzy błędnie ro-
zumieli prawo Mojżesza i jego cel, który miał zaprowa-
dzić ich do Zbawiciela. Wielu Żydów oczekiwało innej 
formy uwolnienia niż tej, którą zaoferował im Jezus, 
Mesjasz — oczekiwali uwolnienia od obcych rządów i 
prześladowań.

3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Jak myślisz, co to znaczy patrzeć poza cel (poza Jezusa Chry-
stusa)?
b. Jakie postawy i czyny wymienione w wersecie: Jakub 4:14 
oślepiały Żydów i powstrzymywały ich przed przyjęciem Jezusa 
Chrystusa.
 c. Jakie są współczesne przykłady patrzenia poza cel lub niesku-
piania się na Zbawicielu?

Jakub chciał, aby ci, którzy przeczytają jego zapis, 
wykazali się odmienną od Żydów postawą, którzy nie 
patrzyli na cel. Przeczytaj werset: Jakub 4:4 i odszukaj, 
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co Jakub chciał, aby wiedzieli ci, którzy przeczytają jego 
księgę. Przeczytaj także werset: Jakub 4:12 i podkreśl 
wyrażenie: „dlaczego bowiem nie mielibyśmy mó-
wić o zadośćuczynieniu Chrystusa”. Jak zapisano we 
fragmencie: Jakub 4:4–12, Jakub podał kilka powodów, 
dlaczego wierzył w Jezusa Chrystusa i czuł, że ważne 
jest, aby inni ludzie wiedzieli o Zadośćuczynieniu.

4. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania poniższe 
odsyłacze do pism świętych, a następnie w kilku słowach 

podsumuj to, czego Jakub nauczał w każdym z nich o Jezusie 
Chrystusie lub Zadośćuczynieniu:
 a. Jakub 4:4–6
 b. Jakub 4:7–8
 c. Jakub 4:9–10
 d. Jakub 4:11

Jakie słowa lub wyrażenia we fragmencie: Jakub 4:4–6 
wskazują na to, że lud Jakuba zrozumiał, czym jest 
Boska Trójca?

Pomocne może być zrozumienie, że wyrażenie: „przed-
stawieni Bogu jako pierwsi z plonu tych, którzy należą 
do Chrystusa” (Jakub 4:11) oznacza stanąć w obliczu 
Boga i być godnym wejścia do królestwa celestialnego. 
Ważne jest zrozumienie, że jeśli mamy mieć „nadzieję 
[chwały Zbawiciela]” (Jakub 4:4), musimy wierzyć w to, 
że Jezus Chrystus umożliwił nam sposób, dzięki któ-
remu możemy zostać odkupieni z naszych grzechów i 

Winnica to część ziemi przeznaczonej pod uprawę winorośli i drzewek oliwnych. Drzewka oliwne miały niezmiernie wielką wartość w starożyt-
nym Izraelu. Oliwki wykorzystywano jako pożywienie, oliwę zaś do gotowania, leczenia i napełniania lamp. Aby drzewka oliwne wydawały dobre 
owoce, trzeba było włożyć w ich uprawę wiele troski i trudu.

zmartwychwstać, abyśmy powrócili do obecności  
Ojca Niebieskiego.

Jedna z prawd, jakich możemy się nauczyć z rozdziału: 
Jakub 4, brzmi: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa możemy być napełnieni nadzieją i po-
jednać się z Bogiem.

5. W dzienniku do studiowania odpowiedz w skrócie na 
poniższe pytania:

 a. Przejrzyj prawdy na temat Jezusa Chrystusa, które studiowa-
łeś we fragmencie: Jakub 4:4–12, i wybierz jedną z nich, która 
najbardziej motywuje cię do rozmowy o Zadośćuczynieniu. Za-
pisz tę prawdę i wyjaśnij, dlaczego ją wybrałeś.
b. Jakie inne osobiste powody motywują cię do mówienia o Je-
zusie Chrystusie i Zadośćuczynieniu?

Na zakończenie tej lekcji zastanów cię, dlaczego jesteś 
wdzięczny za Zbawiciela. Możesz podzielić się tym z 
członkiem swojej rodziny lub przyjacielem.

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Jakub 3–4 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 10: DZIEŃ 1

Jakub 5–6
Wprowadzenie
Rozdział: Jakub 5 zawiera przypowieść o szlachetnej 
oliwce i dziczce oliwnej, którą pierwotnie opowiedział 
prorok o imieniu Zenos. Jakub wykorzystał tę przypo-
wieść, aby nauczać o tym, że Pan nieustannie pracuje, 
aby przynieść zbawienie Swojemu ludowi przymierza, 
nawet kiedy on odwraca się od Niego. Ta przypowieść 
przedstawia część domu Izraela — lud przymierza z 
Panem — którą Pan rozproszył na cały świat oraz że 
zgromadzi On Swój lud w dniach ostatnich. Odnosi się 
ona bezpośrednio do nas, żyjących współcześnie, któ-
rzy jesteśmy członkami domu Izraela i sługami Pana. W 
rozdziale: Jakub 6 Jakub mówił wiele na temat miło-
sierdzia i sprawiedliwości Pana, jednocześnie zachęca-
jąc swój lud — oraz nas — do pokuty.

Jakub 5:1–12
Jakub cytuje słowa Zenosa, który porównał dom Izraela do 
szlachetnej oliwki
Czy masz przyjaciela lub bliską ci osobę, która wątpiła 
w miłość, jaką Bóg nią darzył, i odwróciła się od Niego 
w czasie próby? Weź pod uwagę poniższe przykłady:

• Młody posiadacz kapłaństwa rozwija grzeszny na-
wyk. Wierzy, że inni ludzie mogą uzyskać wybacze-
nie, ale wątpi w to, że Pan przyjmie jego pokutę.

• Młoda kobieta łamie przykazanie. Odczuwa winę, 
ma o sobie złe mniemanie i wątpi w to, że Pan ją 
nadal kocha.

Jakub prorokował, że Żydzi odrzucą Jezusa Chrystusa 
(zob. Jakub 4:15). Nauczał również, że Jezus Chrystus 
będzie stale trudził się dla zbawienia Swego ludu 
nawet po tym, jak ten Go odrzuci. Aby zilustrować 
tę prawdę, Jakub przytoczył przypowieść proroka o 
imieniu Zenos (zob. Jakub 5:1). W przypowieści tej 
wykorzystane są symboliczne postacie, przedmioty i 
wydarzenia, aby nauczać pewnych prawd. Studiując 
rozdział: Jakub 5, rozważ, jak ręka Pana jest zawsze 
wyciągnięta w twoją stronę, mimo że zgrzeszyłeś.

Przeczytaj werset: Jakub 5:2 i zaznacz w swoich pi-
smach świętych, do kogo Zenos skierował te nauki.

Ze względu na to, że zawarłeś przymierza z Panem 
podczas chrztu, należysz do domu Izraela. Przypowieść 
zapisana w rozdziale: Jakub 5 odnosi się do ciebie. 
Przeczytaj werset: Jakub 5:3 i zaznacz, czym w przy-
powieści Zenosa jest dom Izraela. Zaznacz również co 
zaczęło się dziać ze szlachetną oliwką.

Zwróć uwagę na to, że słowo marnieć w wersecie: Jakub 
5:3 symbolizuje odstępstwo. Odstępstwo pojawia się, 
kiedy poszczególne osoby lub grupy odwracają się od 
Pana i Jego ewangelii.

Poniższa tabela zawiera symbole, które pomogą ci w 
zrozumieniu przypowieści Zenosa. Są w niej także wy-
mienione wersety, w których po raz pierwszy pojawiają 
się te symbole. Zaznacz te symbole w swoich pismach 
świętych. Możesz także zapisać znaczenie tych symboli 
na marginesie swoich pism świętych. 

Jakub 5: Przypowieść o szlachetnej oliwce i dziczce oliwnej

Symbol Znaczenie

Szlachetna oliwka 
(werset 3.)

Dom Izraela jest ludem 
przymierza z Bogiem

Winnica (werset 3.) Świat

Proces marnienia 
(werset 3.)

Grzech i odstępstwo

Gospodarz winnicy 
(werset 4.)

Jezus Chrystus

Przycinanie, okopywanie, 
dbanie (werset 4.)

Wysiłki Pana, aby pomóc nam 
żyć w prawości i czynić dobro

Gałęzie (werset 6.) Grupy ludzi

Dziczka oliwka (werset 7.) Ludzie innych narodów — ci, 
którzy nie zawarli przymierzy 
z Panem. W dalszej części 
przypowieści naturalne drzewka 
oliwne, które symbolizują 
dom Izraela pogrążony w 
odstępstwie, są opisane również 
jako „dzikie”.

Obcinanie i wszczepianie 
gałęzi (werset 7.–8.)

Rozproszenie i zgromadzenie 
ludu przymierza z Panem. 
Ponadto zaszczepianie dzikich 
gałązek do szlachetnego 
drzewa oliwnego symbolizuje 
nawrócenie ludzi innych 
narodów, którzy przyłączają się 
do ludu przymierza z Panem 
poprzez chrzest.

Wrzucanie gałęzi w ogień 
(werset 7.)

Sąd Boga nad niegodziwymi

Owoce (werset 8.) Życie lub uczynki ludzi
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Jakub 5: Przypowieść o szlachetnej oliwce i dziczce oliwnej

Symbol Znaczenie

Korzenie szlachetnej oliwki 
(werset 11.)

Przymierza, które zawiera 
Pan z tymi, którzy za Nim 
podążają. Korzenie mogą 
także reprezentować osoby, z 
którymi Pan zawarł przymierza 
w starożytności, takie jak: 
Abraham, Izaak, Jakub (zob. 
Jakub 6:4).

Przeczytaj fragment: Jakub 5:4–6 i podkreśl, co na 
początku uczynił gospodarz winnicy, aby oszczędzić 
szlachetną oliwkę. Powróć do tabeli i odszukaj, kim jest 
gospodarz winnicy i co mogą oznaczać czynności takie, 
jak: przycinanie, okopywanie i dbanie.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum 
Dwunastu Apostołów wyjaśnił znaczenie 
tej przypowieści. Czytając jego wyjaśnie-
nie, podkreśl, czego nauczał na temat 
głębszego znaczenia tej przypowieści.

„Przypowieść przytoczona przez Jakuba 
od samego początku koncentruje się na Chrystusie 
[gospodarzu winnicy]. […]

Mimo że Pan winnicy i jego robotnicy ze wszyst-
kich sił starają się wzmacniać, przycinać i oczyszczać 
drzewka oraz na wszelkie sposoby sprawiać, by wydały 
one owoce — co w istocie stanowi historyczny zarys 
rozproszenia i zgromadzenia Izraela zamieszczony 
w jednym rozdziale — za ich trudami kryje się głęb-
sze znaczenie Zadośćuczynienia” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], str. 165).

Podczas gdy rozdział: Jakub 5 wydaje się być na temat 
drzewek oliwnych, ta przypowieść dotyczy ludzi, którzy 
z powodu grzechu odwrócili się od Pana, oraz trudów 
Pana, aby pomóc im w powrocie do Niego. Ten rozdział 
naucza, że Pan kocha nas i trudzi się dla naszego 
zbawienia. Studiując pozostałą część przypowie-
ści, staraj się odnaleźć tę prawdę poprzez zwrócenie 
szczególnej uwagi na uczucia, jakimi Pan darzył Izrael 
— szlachetną oliwkę — i Jego niestrudzone wysiłki, 
aby go uratować. Przeczytaj, na przykład, fragment: 
Jakub 5:7 i rozważ zdanie: „Żal mi, że miałbym stracić 
to drzewo”. Jak myślisz, o jakich uczuciach Pana jest tu 
mowa? Dlaczego?  

Przeczytaj to zdanie jeszcze raz i wstaw swoje imię w 
miejsce słów „to drzewo”: „Żal mi, że miałbym stracić 
[twoje imię]”. Poprzez wstawianie swojego imienia 

w rozdziale: Jakub 5 w miejscach o dużym znaczeniu 
możesz odnieść tę przypowieść do siebie i lepiej zrozu-
mieć troskę, którą darzy cię Pan.

Przeczytaj fragment: Jakub 5:7–11 i odszukaj kolejny 
krok, jaki uczynił Pan, aby oszczędzić szlachetną oliwkę.

W procesie wszczepiania zdrowe gałęzie są odcinane od jednego 
drzewa i wszczepiane w pień innego drzewa, aby pobudzić je  
do wzrostu.

1. Korzystając ze znaczenia symboli, które podano w ta-
beli, wyjaśnij w swoim dzienniku do studiowania, co robi 

Pan winnicy i Jego słudzy we fragmencie: Jakub 5:7–11, aby wy-
próbować i zbawić dzieci Ojca Niebieskiego.

Pan bierze ludzi, którzy nie należą do domu Izraela i 
ich tam wszczepia, aby 
uczynić ich częścią Swo-
jego ludu przymierza. 
Aby zbawić dom Izraela, 
Pan odcina najbardziej 
dzikie (niegodziwe) gałę-
zie (ludzi) i niszczy je.

Przeczytaj fragment: 
Jakub 5:13–14 i odszukaj, 
co zrobił Pan z młodymi 
i delikatnymi gałęziami 
szlachetnej oliwki, o któ-
rej mowa w wersecie 6. 
Możesz zapisać na mar-
ginesie tego wersetu, że 
słowo najniższy  oznacza 
najdalszy, najmniej niewidoczny.

2. Korzystając z podanego w tabeli znaczenia symboli, 
wyjaśnij w swoim dzienniku do studiowania, jak można 

porównać rodzinę Lehiego do młodej i delikatnej gałęzi, która zo-
stała ukryta w najniższej części winnicy.

Prezydent Joseph Fielding Smith wyjaśnił, że słudzy 
Pana „wzięli kilka gałęzi i wszczepili je w dzikie oliwki. 
Kogo reprezentują dzikie oliwki? Ludzi innych narodów. 
I Pan wysłał swoje sługi do różnych zakątków winnicy, 
która symbolizuje świat, gdzie wszczepili te gałęzie. […]

W dogodnych miejscach w pi-
smach świętych możesz wsta-
wić także słowo ja lub mi, 
mnie. W ten sposób zaanga-
żujesz się w pełne znaczenia 
studiowanie pism świętych i 
zobaczysz, jak niektóre wer-
sety mogą mieć zastosowanie 
także do ciebie.

Wstawianie imienia 
w wersetach, 
które studiujesz
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W tej przypowieści Domem Izraela jest 
szlachetna oliwka. […] W swojej rodzimej 
ziemi zaczęła obumierać. Dlatego Pan 
zabrał w inne miejsce gałęzie, to jest 
Nefitów, zagubione plemiona i inne ludy, 
które Pan wyprowadził, a o których 

jeszcze nic nie wiemy. Zasadził je w całej swej winnicy, 
czyli na całym świecie. Bez wątpienia zasadził niektóre 
z nich w Japonii, Korei i Chinach. Nie ma cienia 
wątpliwości, że zasadził je na całym świecie” (Answers 
to Gospel Questions,, zebr. Joseph Fielding Smith jun., 
5 tomów [1957–1966], 4:204–205).

Prezydent Smith także nauczał, że „przypowieść ta 
symbolizuje […] rozproszenie Izraela, zmieszanie krwi 
Izraela z dziczką oliwną lub ludźmi innych narodów 
we wszystkich częściach świata. Dlatego zarówno w 
Chinach, Japonii, Indiach i innych krajach, w których 
mieszkali ludzie nienależący do domu Izraela, odnaj-
dujemy krew Izraela, która została pośród nich rozpro-
szona lub ‘zaszczepiona’” (Answers to Gospel Questions, 
4:40–41).

Jakub 5:15–77
Pan winnicy i jego słudzy trudzą się, aby winnica wydała 
dobre owoce
Wiele wersetów w rozdziale: Jakub 5 opisuje okresy i 
wydarzenia związane z rozproszeniem różnych części 
domu Izraela po całym świecie i trudami dzieła Zba-
wiciela, aby go zgromadzić. Ten rozdział kończy się na 
Milenium i ostatecznym oczyszczeniu ziemi.

Aby podkreślić troskę, z jaką Pan pielęgnował drzewka 
w Swojej winnicy oraz Jego wysiłek, aby je zbawić, 
Zenos powtórzył kilkakrotnie w swojej przypowieści 
ważne zdania. Przeczytaj wersety: Jakub 5:20, 23–25, 
28, 31 i za każdym razem zaznacz słowa Pana na temat 
Jego wysiłków, aby zadbać o drzewka w Swojej winnicy.

Pomimo wysiłków Pana i Jego sługi, aby winnica wy-
dała dobre owoce, z czasem wszystkie owoce z winnicy 
popsuły się (zob. Jakub 5:39). Przeczytaj wersety: Jakub 
5:41–42, 46–47 i zaznacz w swoim pismach świętych 
wyrażenia, które wskazują na miłość, troskę i smutek, 
jaki odczuwał Pan z powodu Swojej winnicy.

Z powodu tego, że drzewka wydawały zły owoc po-
mimo wszystkich Jego wysiłków, Pan winnicy rozważał 
wycięcie wszystkich drzewek (zob. Jakub 5:49). Prze-
czytaj fragment: Jakub 5:50–51. W pozostałej części 
rozdziału: Jakub 5 jest mowa o wysiłkach Pana i Jego 
sług, aby zbawić tych, którzy żyją w dniach ostatnich. 

Pan gromadzi Swój lud i otacza go troską po raz ostatni 
(zob. Jakub 5:52–77).

Prezydent Joseph Fielding Smith nauczał, że zgroma-
dzenie Izraela, o którym mowa w rozdziale: Jakub 5, 
ma miejsce dzisiaj: „W tym okresie gromadzenia 
Pan wypełnia Swoje cele i wzywa dzieci Abrahama 
do stada Prawdziwego Pasterza” (Answers to Gospel 
Questions, 4:41).

 3. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania to, czego 
nauczyłeś się z rozdziału: Jakub 5 na temat miłości, jaką 

darzy cię Pan. Podaj przykład, kiedy odczuwałeś Jego miłość w 
swoim życiu lub życiu osoby, którą znasz.

Jakub 6
Jakub naucza o miłosierdziu i sprawiedliwości Pana oraz 
zachęca nas do odpokutowania
Rozdział: Jakub 6 zawiera podsumowanie Jakuba 
ważnych prawd z przypowieści o drzewkach oliwnych. 
Przeczytaj fragment: Jakub 6:4–6 i odszukaj, co Jakub 
podkreślał o charakterze Boga. Jakiego słowa użyłbyś, 
aby podsumować, czego Jakub chciał nas nauczyć o 
Bogu?   
 

Jakub zakończył swoje przesłanie we fragmencie: Jakub 
6:7–13, świadcząc, że powinniśmy przygotować się 
na Boży sąd poprzez pokutę i przyjęcie miłosier-
dzia Pana.

 4. Przejrzyj werset: Jakub 6:5. Zwróć uwagę na to, że Ja-
kub zachęcał nas, abyśmy „wytrwali przy Nim, jak On trwa 

przy [nas]”. Wytrwać oznacza pozostawać w pobliżu lub trwać. W 
dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe pytania:
 a. Czego dowiedziałeś się z przypowieści o drzewkach oliwnych 
na temat tego, jak Pan trwa przy tobie?
 b. Co możesz zrobić, aby trwać przy Nim tak, jak On trwa przy 
tobie?

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Jakub 5–6 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 10: DZIEŃ 2

Jakub 7
Wprowadzenie
Polegając na Panu i swoim świadectwie, Jakub prze-
zwyciężył fałszywe nauki Szerema — antychrysta. 
Antychrystem jest osoba, która usilnie i żarliwie sprze-
ciwia się Chrystusowi i stara się zniszczyć wiarę innych 
osób w Jezusa, Jego prawdziwy Kościół, Jego ewangelię 
lub plan zbawienia.

Aby udaremnić wysiłki Szerema, Jakub czerpał siłę z 
przeszłych doświadczeń, które wzmocniły jego wiarę 
w Jezusa Chrystusa. Oparł się także na przewodnictwu 
Ducha Świętego, znajomości pism świętych i słowach 
proroków oraz na swoim świadectwie o Jezusie Chry-
stusie. Kiedy Szerem zażądał znaku na dowód słów 
Jakuba, został porażony przez Boga. Jakub zakończył 
swój zapis, pisząc o ufności, jaką pokładali Nefici w 
Panu, kiedy budowali obwarowania przeciw Lamani-
tom. Przed swoją śmiercią Jakub przekazał mniejsze 
płyty swojemu synowi, Enosowi.

Jakub 7:1–14
Jakub polega na Panu, stawiając czoła Szeremowi, 
antychrystowi
Starszy Robert D. Hales z Kworum Dwunastu Apo-
stołów nauczał: „Jedną z wielkich prób życia docze-
snego są sytuacje, gdy nasze wierzenia są poddawane 
w wątpliwość lub krytykowane. W takich chwilach 
możemy zechcieć odpowiedzieć agresywnie. […] Jest 
to jednak ważna okazja, by się zastanowić, pomodlić i 
podążyć za przykładem Zbawiciela. Pamiętajcie, że sam 

Jezus został wzgardzony i odrzucony przez świat. […] 
Lecz kiedy odpowiadamy naszym oskarżycielom tak, 
jak czynił to Zbawiciel, nie tylko stajemy się bardziej 
podobni do Niego, ale zapraszamy ludzi, aby poczuli 
Jego miłość i by także za Nim podążyli” („Chrześcijań-
ska odwaga: Cena bycia uczniem”, Ensign lub Liahona, 
listopad 2008, str. 72).

Pomyśl o sytuacji, w której twoja wiara była poddawana 
w wątpliwość lub krytykowana. Studiując rozdział: 
Jakub 7, dowiesz się o tym, czego doświadczył Jakub — 
jego wiara była krytykowana przez człowieka o imieniu 
Szerem — oraz jak zareagował na to wyzwanie.

Przeczytaj fragment: Jakub 7:1–5 i odszukaj słowa i wy-
rażenia, które wskazują na to, (1) co Szerem próbował 
zrobić oraz (2) w jaki sposób pragnął osiągnąć swój cel. 
Możesz zaznaczyć je w swoich pismach świętych.

W oparciu o werset: Jakub 7:3, jaki wpływ wywierał 
Szerem na ludzi?   
 

 1. Zwróć uwagę, że w wersecie: Jakub 7:4 Szerem był 
„[uczony]” i „mógł przemawiać z wielką mocą”. Napisz 

w swoim dzienniku do studiowania, dlaczego czasami trudno jest 
obronić swoją wiarę przed człowiekiem takim, jak Szerem.

Pamiętaj, że nie wszyscy ludzie, którzy poddają w 
wątpliwość lub krytykują naszą wiarę, robią to z tych 
samych powodów, co Szerem. Niektórzy, podobnie jak 
Szerem, mogą celowo starać się zniszczyć naszą wiarę, 
inni zaś mogą ją kwestionować, ponieważ są ciekawi 
lub otrzymali błędne informacje na temat tego, w co 
wierzymy.

Czytając fragment: Jakub 7:5–14, rozważ, jakiej odpo-
wiedzi udzieliłbyś osobie takiej, jak Szerem. Studiując 
odpowiedź Jakuba, dowiesz się, że kiedy polegamy 
na Panu, możemy stawić czoła wyzwaniom, które 
napotykamy ze względu na naszą wiarę. Możesz 
zapisać tę zasadę na marginesie swoich pism świętych 
obok odpowiednich wersetów. Postaraj się odszukać 
to, w jaki sposób Jakub zastosował tę zasadę podczas 
spotkania z Szeremem.

Przeczytaj werset lub wersety z fragmentu: Jakub 
7:5–14, które znajdują się w pierwszej kolumnie tabeli 
znajdującej się na następnej stronie i dopasuj je do 
zdań z drugiej kolumny, które najlepiej opisują to, w 
jaki sposób Jakub polegał na Panu w wersecie, który 
czytasz. Zapisz literę danego zdania w linijce obok 
wersetu z pisma świętego.
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W jaki sposób Jakub polegał na Panu

 1. ------- Jakub 7:5
 2. ------- Jakub 7:8
 3. ------- Jakub 7:10–11
 4. ------- Jakub 7:12
 5. ------- Jakub 7:13–14

 a. Świadczył o pismach świę-
tych i słowach proroków.

 b. Pozostawił ostateczny 
wynik w rękach Boga.

 c. Polegał na przewodnic-
twie i sile Ducha Świę-
tego.

 d. Pamiętał o minionych 
przeżyciach, które wzmoc-
niły jego wiarę.

 e. Złożył świadectwo, które 
otrzymał od Ducha Świę-
tego.

Możesz sprawdzić swoje odpowiedzi na pytania za-
dane w tym ćwiczeniu, porównując je z prawidłowymi 
odpowiedziami znajdującymi się na końcu tej lekcji.

W jaki sposób możesz wzmocnić swoje świadectwo, 
aby nie zachwiało się, gdy to, w co wierzysz, zostanie 
poddane w wątpliwość lub krytyce? Zauważ, że w 
wersecie: Jakub 7:5 Jakub zademonstrował następującą 
prawdę: Nasza wiara nie zachwieje się, jeśli nasze 
świadectwa będą oparte na objawieniu i prawdzi-
wych duchowych doświadczeniach. Rozważ siłę 
swojego świadectwa o Jezusie Chrystusie i co możesz 
zrobić, aby je wzmocnić.

Odpowiedzi, jakich Jakub udzielił Szeremowi, są dla 
nas przykładem do naśladowania, gdy spotkamy ludzi, 
którzy będą kwestionować lub krytykować naszą wiarę.

 2. W swoim dzienniku do studiowania udziel odpowiedzi 
na poniższe trzy pytania, co pomoże ci zastanowić się nad 

tym, co zrobił Jakub, aby polegać na Panu oraz co pomogło lub 
może ci pomóc, kiedy inni ludzie podważają to, w co wierzysz.
 a. Zauważ, że w wersecie: Jakub 7:5 jest mowa o tym, że dzięki 
duchowym doświadczeniom, których doznał w przeszłości Jakub, 
jego wiara stała się niezachwiana. Jakie doświadczenia wzmoc-
niły twoją wiarę? W jaki sposób pamięć o tych doświadczeniach 
lub zapisywanie ich pomoże ci, kiedy ktoś będzie podważał lub 
krytykował twoją wiarę?
 b. W wersecie: Jakub 7:8 Jakub oświadczył, że „Bóg przelał 
swego Ducha w [jego] duszę”. Co musisz zrobić, aby Duch został 
przelany w twoją duszę? W jaki sposób Duch Święty pomógł ci 
odpowiedzieć na podważanie lub krytykę twojej wiary?
 c. W jaki sposób codzienny zwyczaj studiowania pism świętych i 
słów proroków w dniach ostatnich pomaga ci, kiedy ludzie kwe-
stionują lub krytykują twoją wiarę? (zob. Jakub 7:10–11).
 d. Kiedy podzieliłeś się świadectwem z kimś, kto podważał lub 
krytykował twoją wiarę? (zob. Jakub 7:12). Jaki był tego rezultat?

 e. Zamiast starać się potwierdzić prawdziwość swojego świadec-
twa w sytuacji, kiedy Szerem oczekiwał na znak, Jakub pozostawił 
resztę w rękach Pana (zob. Jakub 7:14). W jaki sposób pomaga ci 
świadomość, że nie musisz sam udowadniać prawdziwości swego 
świadectwa tym, którzy rzucają wyzwanie twojej wierze?

Jakub 7:15–23
Szerem zostaje porażony, przyznaje się do czynów, które 
popełnił i umiera, co zwraca lud Nefitów ku Panu
Starszy Robert D. Hales nauczał:

„Kiedy nie mścimy się — kiedy nadsta-
wiamy drugi policzek i opieramy się 
uczuciu złości — [wtedy] […] podążamy 
za przykładem Zbawiciela. Ukazujemy Jego 
miłość, która jest jedyną mocą ujarzmiającą 
przeciwnika, i odpowiadamy naszym 

oskarżycielom, nie obrzucając z kolei ich oskarżeniami. 
To nie słabość. To jest chrześcijańska odwaga.

Na przestrzeni lat uczymy się, że wyzwania dla naszej 
wiary nie są nowe i raczej szybko nie znikną. Lecz 
prawdziwi uczniowie Chrystusa dostrzegają sposobność 
pośród przeciwieństw […].

[…] Na szczęście Pan zna serca naszych oskarżycieli 
i wie, jak możemy w najbardziej skuteczny sposób 
im odpowiadać. Gdy prawdziwi uczniowie poszukują 
przewodnictwa Ducha, otrzymują natchnienie dopasowane 
do każdego spotkania. A na każdym spotkaniu prawdziwi 
uczniowie odpowiadają w sposób, który zaprasza Ducha 
Pana” („Chrześcijańska odwaga: Cena bycia uczniem”, 
str. 72–73).

Jak myślisz, co oznacza „[dostrzegać] sposobność po-
śród przeciwieństw”?   
 

Kiedy odpowiadamy tym, którzy podważają naszą 
wiarę, i robimy to w sposób, który zaprasza Ducha 
Pana, może wyniknąć z tego wiele dobra. Przeczytaj 
fragment: Jakub 7:15–23 i odszukaj dobro, jakie wyni-
kło z konfrontacji Jakuba z Szeremem.

Jaki dowód możesz odnaleźć we fragmencie: Jakub 
7:21–22 na to, że Jakub pragnął, aby to, czego doświad-
czył w spotkaniu z Szeremem, przyniosło ludziom 
wiele dobra?   
 

W oparciu o werset: Jakub 7:23, jaki wpływ na lud 
miało spotkanie Jakuba z Szeremem?   
 

 3. Jedną z zasad, jakiej możemy się nauczyć ze spotka-
nia Jakuba z Szeremem, jest to, że kiedy odpowiadamy 

na pytania lub krytykę związaną z naszą wiarą w sposób, 
który zaprasza Ducha, pomagamy innym w zwróceniu się 



101

do Pana. W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedzi na po-
niższe pytania dotyczące tej zasady:
 a. W jaki sposób znajomość tej zasady pomaga ci zwrócić in-
nych ludzi ku Panu?
 b. Jak możesz dążyć do zastosowania tej zasady we własnym 
życiu?

Jakub 7:24–27
Jakub opisuje stosunek Nefitów do Lamanitów i kończy 
swój zapis
Przeczytaj fragment: Jakub 7:24–27. Podkreśl w werse-
cie: Jakub 7:25 wyrażenie, które podkreśla przesłanie 
Jakuba na temat tego, jak ważne jest poleganie na 
Panu, kiedy zmagamy się z wyzwaniami.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: Co zrobisz, aby przygotować się na sytuację, 

kiedy ktoś podważy twoją wiarę?

Jeśli masz wątpliwości, w jaki sposób odpowiedzieć na 
konkretne pytanie lub krytycyzm wobec twojej wiary, 
zapoznaj się z treścią podręcznika Oddani wierze: Lek-
sykon ewangelii i przemówienia Starszego Roberta D. 
Halesa z konferencji generalnej zatytułowanego 
„Chrześcijańska odwaga: Cena bycia uczniem” (Ensign 
lub Liahona, listopad 2008, str. 72–75) oraz z innymi 
materiałami dostępnymi na stronie internetowej LDS.
org i youth.lds.org.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Jakub 7 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
Odpowiedzi do ćwiczenia znajdującego się na po-
czątku lekcji: 1) d, 2) c, 3) a, 4) e, 5) b
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WPROWADZENIE DO  

Księgi Enosa
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Księga Enosa ilustruje moc Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa, aby oczyścić ludzi z grzechu i ich uzdrowić. 
Enos zmagał się przed Bogiem w żarliwej modlitwie, 
zanim jego grzechy zostały mu odpuszczone. 
Następnie modlił się o duchowe dobro Nefitów i 
Lamanitów. Przez resztę swojego życia trudził się, 
aby przynieść im zbawienie. Podczas studiowania 
Księgi Enosa będziesz mógł odkryć ważne lekcje na 
temat modlitwy, pokuty i objawienia. Możesz się 
też nauczyć, że gdy pojedyncze osoby otrzymują 
błogosławieństwa Zadośćuczynienia, pragną dzielić 
się tymi błogosławieństwami z bliźnimi.

Kto napisał tę księgę?
Enos, syn Jakuba, wnuk Lehiego i Sary, jest autorem 
tej księgi. Enos zapisał, że jego ojciec „wychował 
[go] w duchu karności i posłuszeństwa wobec Pana” 
(Enos 1:1). Pod koniec swojego życia Enos zapisał, 
że przez całe swoje życie głosił „Słowo zgodnie z 
prawdą, która jest w Chrystusie” (Enos 1:26). Przed 
śmiercią Enos przekazał mniejsze płyty Nefiego 
swojemu synowi Jaromowi. Enos zakończył swój zapis, 
mówiąc, że raduje się dniem, w którym stanie przed 
swym Odkupicielem. Oświadczył: „Wtedy z radością 
ujrzę Jego twarz i usłyszę od Niego: Pójdź do Mnie 
błogosławiony, przygotowane jest dla ciebie miejsce 
w posiadłościach Mojego Ojca” (Enos 1:27).

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Enos zakończył swój zapis, oświadczając, że upłynęło 
179 lat, od kiedy Lehi opuścił Jerozolimę (zob. Enos 
1:25). To dowodzi, że sporządził on te zapisy między 
544 r. p.n.e. a 421 r. p.n.e. Enos sporządził te zapisy, 
mieszkając w kraju Nefi.

CZĘŚĆ 10: DZIEŃ 3

Enos
Wprowadzenie
Po rozważeniu słów, które otrzymał od swojego ojca, 
Enos modlił się o odpuszczenie swoich grzechów. Potem 
modlił się o duchowe dobro Nefitów i Lamanitów, a 
resztę swego życia spędził, trudząc się dla ich zbawienia.

Enos 1:1–8
Po rozważeniu słów swojego ojca Enos modli się o 
odpuszczenie swoich grzechów
Przeczytaj wersety: Enos 1:1, 3 i zwróć uwagę na to, jaki 
wpływ miał Jakub na Enosa. Mimo że Enos był synem 
i wnukiem proroków, to musiał doświadczyć mocy 
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

Pomyśl o momencie, w którym byłeś bardzo głodny. 
Zakreśl słowa, które opisują to, jak się czujesz, kiedy 
jesteś głodny:

pusty

słaby

wygłodzony

głód

ból

zdenerwowanie

pragnienie

Podkreśl sformułowanie „moja dusza pragnęła” w wer-
secie: Enos 1:4. Jak myślisz, co to znaczy?   
 

Wyrażenie „moja dusza pragnęła” może odnosić się 
także do takich uczuć, jak duchowa pustka, ból lub 
pragnienie, aby być pełnym w duchowym sensie. Enos 
napisał o tym, kiedy odczuwał ten duchowy głód. 
Napisał, że słowa jego ojca „głęboko zapadły w [jego] 
serce” (Enos 1:3). Kiedy rozważał te słowa, doświad-
czył pragnienia, które skłoniło go do działania z wiarą. 
Przepełnione wiarą czyny przyniosły zmiany w jego 
życiu oraz błogosławieństwa od Pana.
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 1. Zrób kilka ćwiczeń, które pomogą ci zrozumieć, czego 
doświadczył Enos, i odnieś je do swojego życia. Podziel 

stronę w swoim dzienniku do studiowania na sześć części i nadaj 
im następujące tytuły:

Czego pragnął Enos: Czego pragnę:

Co zrobił Enos: Co muszę zrobić:

Czego doświadczył Enos: Moje doświadczenia:

 2. Przeczytaj fragment: Enos 1:2–3 i odszukaj w każdym 
wersecie wyrażenia, które wskazują na to, czego pragnął 

Enos. Zapisz te wyrażenia w swoim dzienniku do studiowania w 
części zatytułowanej „Czego pragnął Enos”.

Pragnienie Enosa, aby uzyskać odpuszczenie grzechów, 
pomaga nam zrozumieć, co miał na myśli, pisząc w 
wersecie: Enos 1:4, że „[jego] dusza pragnęła”. Oprócz 
tego, że pragnął uzyskać wybaczenie, Enos pragnął 
także „[życia] wiecznego i radości świętych” (Enos 1:3). 
Pragnął odczuć radość, której źródłem jest bycie godnym 
przebywania w obecności Pana i innych prawych osób.

 3. Zastanów się, czy posiadasz podobne uczucia ducho-
wego głodu, o których pisał Enos. W tabeli w swoim 

dzienniku do studiowania w części zatytułowanej „Czego 

pragnę” zapisz niektóre z duchowych pragnień, które odczuwasz 
w swoim życiu.

Pragnienia Enosa doprowadziły go do rozwijania wiary 
i działania zgodnie z nią. W wersecie: Enos 1:2 odszukaj 
i podkreśl słowo, którego użył Enos, aby opisać wysi-
łek, który włożył. Podkreśl, że Enos nie zmagał się w 
modlitwie z Bogiem, lecz przed Bogiem. Zmaganie tego 
rodzaju polega na umysłowej i duchowej walce, aby po-
kazać Ojcu Niebieskiemu szczerość naszych pragnień 
oraz to, że jesteśmy gotowi, aby odpokutować i doko-
nać niezbędnych zmian w swoim życiu. W wersecie: 
Enos 1:4 Enos szczegółowo opisał swoje zmagania.

 4. Przeczytaj werset: Enos 1:4 i zaznacz to, co zrobił 
Enos, aby pokazać, że szczerze poszukiwał odpuszczenia 

swoich grzechów. W swoim dzienniku do studiowania wypisz to, 
co znalazłeś, do części zatytułowanej „Co zrobił Enos”.

Słowo błagać w wersecie: Enos 1:4 oznacza prosić z 
pokorą i wielkim pragnieniem. Nasze modlitwy nie 
muszą być tak długie, jak modlitwa Enosa, ale muszą 
być szczere.

 5. W swoim dzienniku do studiowania w tabeli w części 
„Co muszę zrobić” zapisz swoje myśli o tym, w jaki spo-

sób możesz szczerze modlić się do Pana i prosić Go o duchowe 
błogosławieństwa.

 6. Przepełnione wiarą i szczere uczynki Enosa wniosły w 
jego życie wielkie błogosławieństwa. Przeczytaj fragment: 

Enos 1:5–8 i zaznacz to, czego doświadczył Enos. Wypisz je do 
tabeli w swoim dzienniku do studiowania w części zatytułowanej 
„Czego doświadczył Enos”. Czytając wersety 5. i 6. zwróć uwagę 
na to, skąd Enos wiedział, że otrzymał przebaczenie. Głos, o któ-
rym mowa w wersecie 5., Enos usłyszał w swoim umyśle (zob. 
Enos 1:10).
Fragment: Enos 1:7–8 naucza, że kiedy rozwijamy 
naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, nasze grzechy zo-
staną odpuszczone i zostaniemy uzdrowieni. Nasze 
pragnienie, aby się rozwijać, nasze szczere modlitwy 
i uczynki skierowane ku pokucie to sposoby, w jakie 
możemy okazać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Rady Prezydenta 
Kościoła wyjaśnił, jak możemy zostać uwolnieni od 
uczucia winy, jeśli będziemy rozwijać wiarę w Jezusa 
Chrystusa i odpokutujemy za nasze grzechy.

„Kiedy już prawdziwie odpokutujemy, 
Chrystus zabierze ciężar winy za nasze 
grzechy. Możemy się dowiedzieć, że 
wybaczono nam i zostaliśmy oczyszczeni. 
Duch Święty nam to potwierdzi; On jest 
tym, który uświęca. Żadne inne świadec-

two o przebaczeniu nie może być większe. […]



104

[Pan] oświadczył: ‘Oto przebaczono temu, co odpo-
kutował za swe grzechy, i ja, Pan, nie pamiętam ich 
więcej’ (NiP 58:42).

Szatan będzie starał się sprawić, abyśmy uwierzyli, że 
nasze grzechy nie są nam wybaczone, ponieważ [my] 
je pamiętamy. Szatan jest kłamcą; próbuje zamglić 
nasz wzrok i odwieźć nas od ścieżki nawrócenia i 
przebaczenia. Bóg nie obiecywał, że nie będziemy pa-
miętali naszych grzechów. Pamiętanie o nich pomoże 
nam uniknąć powtórzenia tych samych błędów. Jeżeli 
pozostaniemy wierni, to pamięć o naszych grzechach 
z czasem zacznie się zacierać. Jest to częścią jakże po-
trzebnego procesu uzdrowienia i uświęcenia” (Ensign 
lub Liahona, maj 2007, str. 101).

Aby zastosować słowa Prezydenta Uchtdorfa, zastanów 
się nad następującymi pytaniami: Kiedy odczułeś, że 
Pan wybaczył ci twoje grzechy? Skąd wiedziałeś, że 
grzechy zostały ci wybaczone? Czy ostatnio odczułeś, 
że Pan ci wybaczył?

 7. Po rozważeniu powyższych pytań, zapisz w swoim 
dzienniku do studiowania w części zatytułowanej „Moje 

doświadczenia” doświadczenia związane uczuciami towarzyszą-
cymi wybaczeniu. Możesz także napisać o tym, czego pragniesz 
doświadczyć, kiedy będziesz rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Enos 1:9–27
Enos modli się o duchowe dobro Nefitów i Lamanitów i 
trudzi się dla ich zbawienia

Ten diagram ilustruje modlitwę Enosa. Na początku 
modlił się w swojej intencji, a następnie modlił się za 
innych ludzi. Przeczytaj fragment: Enos 1:9–10 i za-
znacz w swoich pismach świętych, za kogo Enos modlił 
się za drugim razem. Przeczytaj fragment: Enos 1:11–14 
i zaznacz, za kogo Enos modlił się za trzecim razem.

 8. W dzienniku do studiowania napisz odpowiedź na po-
niższe pytanie: W oparciu o sporządzony przez Enosa opis 

intencji Lamanitów w wersecie: Enos 1:14, co wywarło na tobie 
największe wrażenie w jego modlitwie za nich?

Za  
siebie
Za...?
Za...?

Enos pokazał, że gdy doświadczamy błogosła-
wieństw Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, sta-
ramy się pomagać bliźnim dostąpić zbawienia. Aby 
zapamiętać tę prawdę, możesz zapisać na marginesie 
swoich pism świętych całe lub część oświadczenia 
Prezydenta Howarda W. Huntera:

„Zawsze, gdy doświadczamy w życiu 
błogosławieństw Zadośćuczynienia, 
musimy odczuwać troskę o dobro naszych 
braci. […]

Wspaniałym wskaźnikiem osobistego 
nawrócenia człowieka jest jego pragnie-

nie, by dzielić się ewangelią z innymi” (The Teachings 
of Howard W. Hunter, wyd. Clyde J. Williams [1997], str. 
248–249).

Przeczytaj wersety: Enos 1:19–20, 26 i podkreśl słowa 
lub wyrażenia, które świadczą o tym, że pragnienia 
Enosa związane z Nefitami i Lamanitami po tym, jak 
się za nich pomodlił, były szczere.

Przeczytaj werset: Enos 1:27 i odszukaj dowody świad-
czące o radości, jakiej doświadczył Enos ze względu na 
swój wysiłek oraz pewności, że otrzyma życie wieczne.

 9. Aby pomóc ci w zastosowaniu tego, czego nauczyłeś 
się podczas tej lekcji, z modlitwą zdecyduj o jednym lub 

kilku sposobach, w jakie będziesz naśladował przykład Enosa. 
Wybierz jedno z poniższych oświadczeń i uzupełnij je w swoim 
dzienniku do studiowania:
 a. Podobnie jak Enos pragnę otrzymać wybaczenie moich grze-
chów. Okażę Panu, że moje pragnienie jest szczere poprzez…
 b. Podobnie jak Enos pragnę pomóc członkom mojej rodziny i 
znajomym przyjść do Jezusa Chrystusa. Jedną osobą, której będę 
się starał pomóc, jest (jej imię). Postaram się pomóc tej osobie 
poprzez…
 c. Enos modlił się za Lamanitów, których można uważać za wro-
gów. Podobnie jak Enos pragnę okazać Pańską miłość wobec 
tych, którzy są dla mnie niemili. Jednym ze sposobów, w jaki 
mogę to osiągnąć to…

Postaraj się wykonać to, co zapisałeś w swoim dzien-
niku do studiowania. Kiedy rozwijasz swoją wiarę w 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i pokutujesz, mo-
żesz doświadczyć wybaczenia, radości i zwiększonego 
pragnienia, aby pomagać bliźnim.

 10. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Enos 1 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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WPROWADZENIE DO  

Księgi Jaroma
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Dzięki studiowaniu Księgi Jaroma zrozumiesz, że 
Bóg dotrzymuje Swoich obietnic, błogosławiąc tych, 
którzy przestrzegają Jego przykazań. Dowiesz się 
również o wysiłkach podejmowanych za czasów 
Jaroma przez nefickich królów, proroków, nauczycieli 
i kapłanów w celu pomagania ludziom, aby 
odpokutowali i uniknęli zagłady.

Kto napisał tę księgę?
Jarom, syn Enosa, napisał tę księgę. Podobnie jak 
jego ojciec — jego dziadek Jakub i pradziadek Lehi 
— Jarom miał ze sobą ducha proroctwa i objawienia 
(zob. Jarom 1:2). Kiedy zakończył swój zapis, przekazał 
mniejsze płyty Nefiego swojemu synowi — Omniemu.

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Księga Jaroma opisuje niemal 59 lat, od około 420 
do 361 r. p.n.e. (zob. Enos 1:25; Jarom 1:13). Została 
napisana w kraju Nefi.

WPROWADZENIE DO  

Księgi Omniego
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Poprzez studiowanie Osięgi Omniego dowiesz się, że 
Pan ochraniał prawych Nefitów i poprowadził ich do 
kraju Zarahemla (zob. Omni 1:7, 12–13). Dowiesz się 
także o tym, że w księdze Omniego jest mowa o innych 
grupach ludzi — Mulekitach (lub ludzie Zarahemli) i 
Jeredach, których Pan prowadził do ziemi obiecanej.

Kto napisał tę księgę?
Księga Omniego została napisana przez pięciu 
różnych mężczyzn: Omniego, Amarona, Chemisza, 
Abinadoma i Amalekiego. Omni był synem Jaroma 
i praprawnukiem Lehiego i Sary. Omni powiedział 
o sobie, że jest „niegodziwym człowiekiem”, który 
„nie [przestrzegał] przykazań […] Pana” (Omni 1:2). 
Amaron (syn Omniego), Chemisz (brat Amarona) i 
Abinadom (syn Chemisza) dołączyli do tego zapisu 
kilka słów od siebie. Amaleki, syn Abinadoma, napisał 
większą część Księgi Omniego i był ostatnią osobą 
piszącą na mniejszych płytach Nefiego. Przekazał on 
płyty królowi Beniaminowi.

Kiedy i gdzie została ona napisana ta 
księga?
Różni autorzy Księgi Omniego pisali w okresie od 
361 do 130 r. p.n.e. Czterej pierwsi autorzy tej księgi 
pisali ją, mieszkając w kraju Nefi. Amaleki sporządził 
swój zapis, mieszkając w kraju Zarahemla.
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 1. Jarom ukazał, że jeśli będziemy przestrzegać przy-
kazań Boga, będzie nam się szczęściło. Aby zobaczyć 

przykłady tej prawdy, zapoznaj się z każdym podanym poniżej 
odnośnikiem do pism świętych i w swoim dzienniku do studiowa-
nia odpowiedz na towarzyszące pytania:
 a. Jarom 1:4–5, 8. Jakie są przykłady posłuszeństwa Nefitów i 
tego, jak byli błogosławieni?
 b. Jarom 1:7, 10–12. Jaką rolę spełniali prorocy i przywódcy, po-
magając Nefitom w byciu posłusznym i odnoszącym sukces ludem?
 c. Omni 1:5–7. W jaki inny sposób Boska obietnica została póź-
niej wypełniona?

Przeczytaj, czego Prezydent Uchtdorf 
nauczał i o czym świadczył, a co było 
związane z doświadczeniem, kiedy 
zastanawiał się, czy Pan wypełni obietnicę 
daną w Słowie Mądrości: „Odpowiedź nie 
przyszła od razu. Lecz ostatecznie nauczy-

łem się, że obietnice Boga nie zawsze wypełniają się 

CZĘŚĆ 10: DZIEŃ 4

Jarom i Omni
Wprowadzenie
Księgi Jaroma i Omniego zawierają ostatnie zapisy 
dokonane na mniejszych płytach Nefiego. Jarom otrzy-
mał te płyty od swojego ojca, Enosa, i zapisał na nich o 
kłopotach i błogosławieństwach, które były udziałem 
Nefitów w okresie około 60 lat. Następnie przekazał 
mniejsze płyty swojemu synowi Omniemu. Księga 
Omniego zawiera zapisy pięciu różnych nefickich kro-
nikarzy i dotyczy okresu ponad 230 lat.

Jarom 1:1–15; Omni 1:5–7
Jarom opisuje, jak szczęściło się Nefitom, gdy przestrzegali 
przykazań Pana
Aby przygotować się do studiowania ważnej zasady 
nauczanej w księdze Jaroma i Omniego, przeczytaj 
następujące doświadczenie, którym podzielił się Prezy-
dent Dieter F. Uchtdorf z Rady Prezydenta Kościoła:

„Pamiętam, kiedy przygotowywałem się do szkolenia 
jako pilot myśliwca. Większość czasu naszej służby 
kandydackiej w wojsku spędziliśmy na ćwiczeniach 
fizycznych. Nadal nie jestem pewien, dlaczego nie-
kończące się biegi były uważane za tak istotną część 
przygotowań do bycia pilotem. Jednakże biegaliśmy, 
biegaliśmy i jeszcze raz biegaliśmy.

Podczas biegu zacząłem zauważać coś, co szczerze mnie 
niepokoiło. Raz za razem wyprzedzali mnie ludzie, 
którzy palili, pili i robili te wszystkie rzeczy, które były 
przeciwne ewangelii, a w szczególności Słowu Mądrości.

Pamiętam myśli: ‘Poczekaj no chwilę! Czy nie powi-
nienem móc biec i nie czuć zmęczenia?’ Lecz ja byłem 
zmęczony i byłem wyprzedzany przez ludzi, którzy nie 
zachowywali, w najmniejszym nawet stopniu, Słowa 
Mądrości. Przyznaję się, było to wtedy dla mnie pro-
blemem. Zapytałem siebie samego: ‘Czy obietnica była 
prawdziwa czy nie?’” („Nie ustawajcie w cierpliwości”, 
Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 58).

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy lub w 
jaki sposób Pan wypełni Swoje obietnice, aby pobłogo-
sławić cię ze względu na twoje posłuszeństwo przyka-
zaniom?

Prorok Jarom, który był synem Enosa, wyjaśnił, w jaki 
sposób konkretna obietnica, którą Pan dał jego ojcom 
została wypełniona, czyli potwierdzona. Przeczytaj 
werset: Jarom 1:9 i zaznacz obietnicę, którą Pan spełnił 
wobec ludzi.

Zarys migracji 
Nefitów

kraj Pustkowie
(gdzie kości Jeredów były „rozrzucone 

w kraju na północy” [Omni 1:22])

Ziemia Zarahemli
(gdzie Nefici zjednoczyli się z 

Mulekitami)

Kraj Nefi
(dom Nefitów po tym, jak 

odłączyli się od Lamanitów)

Kraj pierwszego dziedzictwa
(gdzie początkowo osiedliła się grupa 
podróżująca z Lehim, główne miejsce 

pobytu Lamanitów)

Morze  
Zachodnie

Nieudana próba 
powrotu do kraju 

Nefi

Druga próba 
powrotu do 
kraju Nefi 

odbyta pod 
przywództwem 

Zenifa
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natychmiast czy w sposób, w jaki mamy na to nadzieję; 
one następują zgodnie z Jego czasem i na Jego sposób. 
Po latach mogłem widzieć dowody doczesnych błogo-
sławieństw, które przychodzą do tych, którzy przestrze-
gają Słowa Mądrości — jako dodatek do duchowych 
błogosławieństw, które przychodzą natychmiast dzięki 
posłuszeństwu boskim prawom. Spoglądając wstecz, 
wiem na pewno, że obietnice Pana, może nie zawsze od 
razu, ale są zawsze pewne ” („Nie ustawajcie w cierpli-
wości”, str. 58, kursywa dodana).

 2. W swoim dzienniku do studiowania opisz doświad-
czenie, kiedy Pan cię pobłogosławił lub kiedy dobrze ci się 

wiodło z powodu posłuszeństwa Jego przykazaniom. Jakie świa-
dectwo możesz złożyć o Panu i Jego obietnicach na podstawie 
własnego doświadczenia?

Omni 1:1–30
Kronikarze zapisują historię ludu Nefitów
Potomkowie Jaroma napisali Księgę Omniego, która 
dotyczy okresu ponad 230 lat. Zaznacz imiona różnych 
mężczyzn, którzy prowadzili zapisy na mniejszych 
płytach po Jaromie. Możesz odnaleźć je w wersetach: 
Omni 1:1, 4, 9, 10, 12 i 25.

Księga Omniego opisuje kilka ważnych wydarzeń z 
dziejów opisanych w Księdze Mormona. Być może 

pamiętasz, że w czasach Nefiego Nefici odłączyli się 
od Lamanitów i osiedlili się w miejscu, które nazwali 
krajem Nefi. Ich migracja jest przedstawiona na mapie 
za pomocą strzałki prowadzącej od ziemi pierwszego 
dziedzictwa do kraju Nefi.

Przeczytaj fragment: Omni 1:12–13 i odszukaj, jak do-
szło do tego, że Nefici zamieszkali w kraju Zarahemla. 
Możesz podkreślić wyrażenia w wersetach, które wska-
zują na to, że Nefici podróżowali w oparciu o kierow-
nictwo i moc, którą otrzymali od Pana. Ta migracja jest 
przedstawiona na mapie za pomocą strzałki prowadzą-
cej od kraju Nefi do Zarahemli.

Przeczytaj fragment: Omni 1:14–19 i odszukaj podo-
bieństwa i różnice pomiędzy Nefitami a ludem, który 
został odkryty w kraju Zarahemla.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Jaki wpływ brak pism świętych miał na lud Zarahemli?
 b. Jak wiedza o tym pomoże ci być wdzięcznym za pisma święte 
i pilniej je studiować?

W Księdze Omniego jest mowa także o dwóch innych 
grupach ludzi, o których dowiesz się więcej podczas 
dalszej lektury Księgi Mormona. Aby zidentyfikować 
pierwszą z nich, przeczytaj fragment: Omni 1:20–22 
i zapisz słowo Jeredzi obok tych wersetów w pismach 
świętych. Koriantumr był jedną z dwóch osób, która 
ocalała z ludu Jeredów, drugą osobą był Eter. Dowiesz 
się o Jeredach podczas studiowania Księgi Etera.

Aby dowiedzieć się o drugiej grupie ludzi, o której 
wspomniał Omni, zwróć uwagę na strzałkę, która pro-
wadzi z Zarahemli prawie do kraju Nefi, a następnie 
zawraca z powrotem do Zarahemli, oraz na strzałkę z 
Zarahemli, która wiedzie aż do kraju Nefi. Te strzałki 
reprezentują migracje ludu Zenifa, o którym jest mowa 
we fragmencie: Omni 1:27–30. (Możesz napisać obok 
tych wersetów: „lud Zenifa”). Dowiesz się o tej grupie 
ludzi, studiując Księgę Mosjasza.

Księga Mormona nie stanowi zapisu, który zawiera 
opis wszystkich ludów zamieszkujących kontynent 
amerykański. Prócz Jeredów, ludu Zarahemla, potom-
ków Nefiego, byli także inni ludzie, którzy także przy-
byli na kontynent amerykański. Prezydent Anthony W. 
Ivins z Rady Prezydenta Kościoła ogłosił podczas 
konferencji w kwietniu 1929 r.: „Księga Mormona […] 
nie mówi nam o tym, że na tym kontynencie nie było 
nikogo przed [ludami z Księgi Mormona]. Ani nie ma 
mowy o tym, że nikt więcej nie przybył tutaj później” 
(w: Conference Report, kwiecień 1929, str. 15).

Zauważ, że fragment: Omni 1:23–24 mówi o tym, 
że końcowa część tej księgi została napisana przez 
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Amalekiego. Żył w czasach króla Beniamina po 
migracji Nefitów do kraju Zarahemla. Przeczytaj 
fragment: Omni 1:25–26 i zaznacz zaproszenie, które 
Amaleki powtórzył aż trzy razy.

Zauważ, że po zapro-
szeniu, aby przyjść do 
Chrystusa we fragmencie: 
Omni 1:25–26, nastę-
puje słowo i oraz bardzo 
konkretna rada, która 
pomoże nam zrozumieć, 
w jaki sposób przyjść do 
Chrystusa. Powróć do 
fragmentu: Omni 1:25–26 
i zaznacz, do czego Ama-
leki nas zachęcał, abyśmy 
zrobili, a co doprowadzi 
nas do Chrystusa.

Powinieneś znaleźć 
następującą radę o tym, 
jak przyjść do Chrystusa:

•  Uwierz
• Uczestnicz w Jego zbawieniu (przyjmij błogosławień-

stwa związane z Jego Zadośćuczynieniem)
• Złóż Mu w ofierze całą swoją duszę (złóż w ofierze 

swoje serce, pragnienia i wszystkie wysiłki — nic nie 
zachowuj dla siebie)

• Pość i módl się
• Wytrwaj do końca

Amaleki złożył obietnicę na końcu wersetu: Omni 1:26 
dla tych, którzy postąpią zgodnie z jego radą. Odszu-
kaj tę obietnicę i uzupełnij następującą zasadę: Jeśli 
przystąpimy do Chrystusa i wytrwamy do końca, 

 
 .

Kronikarze w pismach świę-
tych często podkreślali ważne 
prawdy poprzez powtarzanie 
ich kilka razy. Odszukując 
powtarzające się słowa, wy-
rażenia, pomysły, staraj się 
zrozumieć, dlaczego zostały 
powtórzone, i czego, zgodnie 
z wolą Pana, powinieneś się z 
nich nauczyć.

Odszukuj słowa, 
wyrażenia lub pomysły, 
które powtarzają 
się kilkakrotnie w 
pismach świętych

4. Wybierz jedno z powyższych wyrażeń, które stanowią 
radę, jak przyjść do Chrystusa i napisz lub zrób plan w 

swoim dzienniku do studiowania jedno-  lub dwuminutowego 
przemówienia, w którym wyjaśnisz, w jaki sposób możemy 
przyjść do Chrystusa, stosując się do tej zasady.

Na przykład możesz napisać swoje przemówienie o tym, jak post 
lub modlitwa pomogą ci przyjść do Chrystusa. W tym przemó-
wieniu możesz (1) przeczytać fragment: Omni 1:25–26 i wyjaśnić 
własnymi słowami wyrażenia, które wybrałeś; (2) przedstawić 
dodatkowe wersety z pisma świętego, które objaśniają lub dają 
temu wyrażeniu większe znaczenie; (3) podzielić się doświad-
czeniem ze swojego życia lub życia osoby, którą znasz, związane 
z danym wyrażeniem oraz (4) przekazać swoje myśli, uczucia i 
świadectwo.
Twój nauczyciel może cię poprosić, abyś podzielił się 
swoim przemówieniem podczas następnego spotkania. 
Możesz także podzielić się swoim przemówieniem 
podczas domowego wieczoru rodzinnego lub przy 
innej okazji.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Jarom–Omni i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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WPROWADZENIE DO KSIĘGI:  

Słowa Mormona
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Poprzez studiowanie Słów Mormona wzrośnie twoja 
wiara w to, że „Pan wie wszystko” (Słowa Mormona 
1:7) i że prowadzi On Swoje sługi, aby wypełniali 
Jego cele. Jako zapis historyczny księga ta stanowi 
most między mniejszymi płytami Nefiego (1 Nefi–
Omni) a streszczeniem większych płyt Nefiego, które 
sporządził Mormon (Mosjasz–4 Nefi). Słowa Mormona 
pomogą ci lepiej zrozumieć, które zapisy streścił 
Mormon, gdy sporządzał Księgę Mormona. Księga ta 
ukazuje również wiarę i osiągnięcia króla Beniamina.

Kto napisał tę księgę?
Mormon jest autorem tej księgi. Był prorokiem, 
kronikarzem, streścił i zebrał księgi, które składają 
się na Księgę Mormona. Księga Mormona została 
nazwana jego imieniem. Był także nefickim generałem 
i prawym ojcem. Prorok Moroni był jego synem.

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Mormon napisał tę księgę około 385 r. n.e. po tym, 
jak „[był] świadkiem prawie całkowitej zagłady [jego] 
ludu, to jest Nefitów” (Słowa Mormona 1:1). Jednakże 
nie zawarł informacji o miejscu, w którym się wtedy 
znajdował.

WPROWADZENIE DO  

Księgi Mosjasza
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Podczas studiowania Księgi Mosjasza przeczytasz pełne 
mocy świadectwa o misji Jezusa Chrystusa. Dowiesz 
się też o ludzie, który Pan wyzwolił z niewoli grzechu 
lub z fizycznego uciemiężenia. Co więcej, dowiesz się, 
jak prawe wysiłki podejmowane przez pojedyncze 
osoby, takie jak król Beniamin, Abinadi i Alma, były 
wielkim błogosławieństwem dla ludzi. Z drugiej strony, 
dostrzeżesz, jak niewłaściwe wybory pojedynczych 
osób, takich jak Zenif i jego syn, król Noe, sprowadziły 
na nich samych i ich lud negatywne konsekwencje.

Kto napisał tę księgę?
Mormon opracował i streścił zapisy kilku innych 
kronikarzy i w taki sposób opracował księgę Mosjasza. 
Księga nosi imię Mosjasza, który był synem króla 
Beniamina. Mosjasz był prorokiem, widzącym, 
objawicielem i królem, który panował w Zarahemli 
od około 124 do 91 r. p.n.e. Został nazwany na cześć 
swojego dziadka Mosjasza, który także był królem 
Zarahemli (zob. Omni 1:12–13, 19).
Mormon korzystał z wielu zapisów, aby opracować 
Księgę Mosjasza. Streścił on i cytował zapisy 
prowadzone przez Mosjasza na większych płytach 
Nefiego, które zawierały szczegółową historię 
Nefitów zamieszkujących kraj Zarahemla (zob. 
Mosjasz 1–7; 25–29). Korzystał także z zapisów Zenifa, 
który opisuje dzieje swego ludu od czasu, gdy opuścił 
Zarahemlę, aż do jego powrotu (zob. Mosjasz 7–22). 
Ponadto Mormon cytował i streścił fragmenty zapisów 
Almy, który zachował słowa Abinadiego (zob. Mosjasz 
17:4) i prowadził kronikę swego ludu (zob. Mosjasz 
17:4; 18; 23–24).

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Oryginalny zapis użyty jako źródło do napisania 
Księgi Mosjasza został najprawdopodobniej napisany 
w okresie od 200 do 91 r. p.n.e. Mormon streścił te 
zapisy między 345 a 385 r. n.e. Mormon nie zawarł 
informacji o miejscu, w którym się wtedy znajdował.
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CZĘŚĆ 11: DZIEŃ 1

Słowa 
Mormona–Mosjasz 2
Wprowadzenie
Słowa Mormona są mostem pomiędzy mniejszymi 
płytami Nefiego a streszczeniem Mormona z więk-
szych płyt Nefiego. Napisana w ponad 400 lat po 
narodzinach Jezusa Chrystusa księga zawiera krótkie 
wyjaśnienie, czym są mniejsze płyty Nefiego i dlaczego 
Mormon czuł, że powinny zostać dołączone do pozo-
stałych świętych zapisów. Słowa Mormona to cenne 
wyjaśnienia, dlaczego król Beniamin miał tak wielki 
wpływ na swój lud.

Mniejsze płyty Nefiego zawierały głównie sprawy 
duchowe i zapisy o posłudze i naukach proroków. 
Większe płyty Nefiego zawierały przede wszystkim 
świecką historię ludu pisaną przez królów, począwszy 
od Nefiego. (Zob. 1 Nefi 9:2, 4). Jednakże od czasów 
Mosjasza większe płyty zawierały także sprawy o wiel-
kiej wadze duchowej.

Płyty Mormona lub złote płyty przekazane Józefowi 
Smithowi zawierały streszczenie sporządzone przez 
Mormona z większych płyt Nefiego z licznymi ko-
mentarzami. Te złote płyty zawierały także ciąg dalszy 
historii zapisanej przez Mormona z kilkoma zapisami 
jego syna, Moroniego.

Rozdział: Mosjasz 1 to zapis nauk króla Beniamina, 
które przekazał swoim synom. Nauczał ich, że pisma 
święte pomagają nam pamiętać o Bogu i przestrzegać 
Jego przykazań. Pod koniec swojego życia król Benia-
min pragnął przemówić do swojego ludu na temat 
posługi, którą czynił jako król, oraz zachęcić go, aby 
był posłuszny Bogu. Przemowa króla Beniamina jest 
zapisana w rozdziałach: Mosjasz 2–5 i zawiera opis 
cierpienia Chrystusa oraz Zadośćuczynienie, mówi, 
jaka jest rola sprawiedliwości i miłosierdzia oraz dla-
czego ważne jest przyjęcie na siebie imienia Chrystusa. 
Na początku swojej przemowy zapisanej w rozdziale: 
Mosjasz 2 król Beniamin podkreślił potrzebę służenia 

1 Nefi do 
Omniego

Mniejsze płyty

Słowa Mormona

Mosjasz do 
4 Nefi

Większe płyty

Bogu poprzez służbę bliźnim oraz stan szczęścia tych, 
którzy przestrzegają przykazań.

Słowa Mormona 1:1–11
Mormon naucza o tym, że Bóg zachował różne zapisy dla 
mądrych celów
Zastanów się nad tym, kiedy odczuwałeś podszepty 
Ducha, aby coś zrobić. Czy wiedziałeś, jakie będą 
skutki, jeśli posłuchasz tego podszeptu? Co zdetermi-
nowało cię i dodało pewności, abyś postąpił zgodnie z 
tym podszeptem?

Prorok Mormon otrzymał przykazanie od Boga, aby 
streścić zapisy swojego ludu, które były prowadzone na 
płytach Nefiego. Około 385 r. n.e., kiedy miał przekazać 
swoje streszczenie synowi, Moroniemu, posłuchał pod-
szeptu, mimo że nie wiedział, co z tego wyniknie.

Mormon odnalazł coś, kiedy przeszukiwał zapisy. 
Przeczytaj werset: Słowa Mormona 1:3 i odszukaj to, co 
znalazł. (Wyrażenie: „te płyty” nawiązuje do mniej-
szych płyt Nefiego, które zawierały księgi: 1 Nefi do 
Omni). Przeczytaj fragment: Słowa Mormona 1:4–6, 
możesz zaznaczyć w swoich pismach świętych, dla-
czego Mormon był zadowolony z powodu tego, co 
odkrył na tych mniejszych płytach.
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Przeczytaj werset: Słowa Mormona 1:7 i odszukaj, dla-
czego Mormon zawarł te mniejsze płyty, sporządzając 
streszczenie płyt Nefiego. Możesz zaznaczyć tę zasadę 
w swoich pismach świętych: „Pan wie wszystko”. 
Rozumiejąc i wierząc w tę prawdę, możesz rozwinąć 
wiarę, aby być posłusznym podszeptom, które otrzy-
mujesz od Ducha Świętego.

Pan przykazał Nefiemu, aby sporządził mniejsze płyty i 
zapisywał na nich święte rzeczy związane z jego ludem 
(zob. 1 Nefi 9:3). W tamtym czasie Nefi oświadczył: „I 
Pan w swojej mądrości nakazał mi przygotowanie tych 
płyt w mądrym celu, którego nie znam” (1 Nefi 9:5).

Cel został wyjaśniony wieki później, w 1828 r., kiedy to 
Prorok Józef Smith rozpoczął tłumaczenie złotych płyt. 
Na początku przetłumaczył 116 stron z manuskryptu 
zawierającego streszczenie Mormona większych płyt 
Nefiego, po czym te strony zostały zagubione lub 
skradzione, kiedy Józef pozwolił je wziąć Martinowi 
Harrisowi. Pan powiedział Józefowi, aby nie tłumaczył 
ponownie tej zagubionej części, ponieważ źli ludzie 
planowali pozmieniać słowa na zagubionych stronach, 
aby podważyć autentyczność Księgi Mormona. Pan po-
wiedział mu, aby przetłumaczył historię z małych płyt, 
która dotyczyła tego samego okresu. Te zapisy bardziej 
skupiały się na świętych sprawach. (Zob. NiP 10:10, 
41–43; zob. także 1 Nefi 9:3–4).

To doświadczenie jest ważnym dowodem na to, że 
Pan wie wszystko, co ma nastąpić. Wiedział, że historia 

zapisana na mniejszych płytach będzie potrzebna, 
dlatego natchnął Mormona, aby ten zawarł ich treść w 
swoim streszczeniu.

Jak wiedza o tym pomoże ci w byciu posłusznym pod-
szeptom Ducha?

 1. Opisz w swoim dzienniku do studiowania czas, kiedy 
ty lub ktoś, kogo znasz, postąpił zgodnie z podszeptami 

od Ducha Świętego, mimo że nie rozumiał na początku, dlaczego 
ma to zrobić. Napisz, w jaki sposób możesz lepiej przygotować 
się do rozpoznawania i postępowania zgodnie z podszeptami od 
Pana. Pamiętaj, że kiedy będziesz posłuszny podszeptom od Du-
cha, Pan „[nakłoni cię], [abyś] uczynił to według Jego woli” 
(Słowa Mormona 1:7).

Słowa Mormona 1:12–18
Król Beniamin pokonuje Lamanitów i sprawuje prawe rządy
Król Beniamin był prawym królem, który zmagał się 
podczas swoich rządów z wieloma przeciwnościami — 
m.in. wojną z Lamanitami i sporami pośród jego ludu 
w sprawie doktryn. Król Beniamin poprowadził armie 
Nefitów „[mocą] Pana” przeciwko ich wrogom i w 
końcu ustanowił pokój w kraju (zob. Słowa Mormona 
1:13–14). Z pomocą wielu „świętych proroków” trudził 
się, aby zgromić fałszywych proroków i nauczycieli, 
którzy przyczynili się do sporów pośród jego ludu, a 
tym samym ustanowił pokój pochodzący z prawości 
(zob. Słowa Mormona 1:15–18).
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Przeczytaj fragment: Słowa Mormona 1:12–18 i uzu-
pełnij puste miejsca w ćwiczeniu poniżej, wpisując nu-
mery wersetów, które najlepiej nauczają danej prawdy:

• Pan powołuje proroków, którzy przewodzą lu-
dziom w czasie pokoju pomimo przeciwieństw. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Możemy odnaleźć pokój, kiedy podążamy 
za natchnionym przywództwem proroków. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• Mając siłę w Panu, możemy stawiać czoła 
wyzwaniom. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mosjasz 1:1–18
Król Beniamin naucza swoich synów o tym, jak ważne są 
pisma święte
Wyobraź sobie, jak by wyglądało twoje życie, gdybyś 
nigdy nie czytał, nigdy studiował ani nie był nauczany z 
pism świętych.

Król Beniamin nauczał swoich synów o tym, jak od-
mienne byłoby życie, gdyby nie posiadali pism świę-
tych. Jak zapisano we fragmencie: Mosjasz 1:3–5, król 
Beniamin trzykrotnie użył różnych form wyrażenia 
„gdyby nie te płyty [pisma święte]”, aby pomóc swoim 
synom zrozumieć, jak ważne są pisma święte.

 2. Czytając fragment: Mosjasz 1:1–8, odszukaj błogosła-
wieństwa, które utraciliby Nefici, gdyby nie mieli pism 

świętych. Porównaj to, czego się nauczyłeś, z fragmentem: Omni 
1:17–18. W swoim dzienniku do studiowania zapisz trzy lub 
cztery zdania, które uzupełnią poniższe zdanie: Jeśli nie miałbym 
pism świętych…

Możesz zapisać następującą zasadę w swoich pismach 
świętych obok fragmentu: Mosjasz 1:1–8: Badanie 
pism świętych pomaga nam poznawać przykazania 
i ich przestrzegać.

Król Beniamin nauczał swój lud o ważności bycia wier-
nym przykazaniom i wyjaśnił, jaki los czeka tych, któ-
rzy staną się niegodziwi po tym, jak „[cieszyli się] tak 
wielką życzliwością Pana” (Mosjasz 1:13). Przeczytaj 
fragment: Mosjasz 1:13–17 i porównaj werset: Mosjasz 
1:13 z wersetem: Alma 24:30. Następnie odszukaj pięć 
konsekwencji, których doświadczą ci, którzy odwrócili 
się od Pana. Możesz podkreślić lub ponumerować je w 
swoich pismach świętych.

Mosjasz 2:1–41
Nefici gromadzą się, aby usłyszeć słowa króla Beniamina
Przeczytaj fragment: Mosjasz 2:1–9 i odpowiedz na 
następujące pytania:

• Kto został zgromadzony?   
 

• Dlaczego?   
 

• Co zostało zrobione, aby wielka rzesza mogła 
usłyszeć słowa króla Beniamina?   
 

Aby lepiej zrozumieć charakter króla Beniamina, prze-
czytaj fragment: Mosjasz 2:11–15 i odszukaj wyrażenia, 
które pokazują, że król Beniamin skupiał się na prawo-
ści i służbie, a nie na statusie społecznym i uznaniu.

Następnie rozważ poniższą wypowiedź 
Prezydenta Howarda W. Huntera: „Nie 
skupiajcie się zbytnio na statusie społecz-
nym. Czy pamiętacie radę, jaką dał 
Zbawiciel tym, którzy poszukują ‘pierw-
szych miejsc na ucztach’ i ‘pierwszych 

krzeseł w synagogach’? ‘Kto zaś jest największy pośród 
was, niech będzie sługą waszym’. (Ew. Mateusza 
23:6, 11). Ważne jest, gdy jesteśmy doceniani. Powinni-
śmy koncentrować się na prawości, a nie uznaniu, na 
służbie, a nie na statusie społecznym” („To the Women 
of the Church”, Ensign, listopad 1992, str. 96).

Przestudiuj fragment: Mosjasz 2:16–17 i zaznacz za-
sadę, z której możemy się nauczyć o służbie króla Be-
niamina: Kiedy służymy naszym bliźnim, służymy 
Bogu. (Mosjasz 2:17 to fragment z pisma świętego do 
opanowania. Możesz zaznaczyć go w wyróżniający się 
sposób, abyś mógł z łatwością go odnaleźć). 

Pomyśl o tym, kiedy ktoś pobłogosławił twoje życie 
poprzez służbę. W jaki sposób okazałeś (lub mogłeś 
okazać) wdzięczność Bogu za tę osobę, która służyła 
w prawości zarówno tobie, jak i Bogu? W jaki sposób 
okazałeś wdzięczność tej osobie?
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Po nauczaniu swojego ludu na temat ważności służenia 
bliźnim król Beniamin nauczał na temat wielu sposo-
bów, w które Bóg nas błogosławi oraz że jesteśmy mu 
winni wdzięczność.

 3. Studiując wersety: Mosjasz 2:19–24, 34, rozważ wiele 
sposobów, na jakie Bóg ciebie błogosławi. Pomyśl o tym, 

w jaki sposób możesz okazać Mu wdzięczność. W dzienniku do 
studiowania odpowiedz na poniższe pytania:
 a. Dlaczego król Beniamin mówi o sobie i swoim ludzie, że są 
„sługami nie przynoszącymi […] korzyści”?
 b. Dlaczego jest ważne, abyśmy pamiętali, że mamy dług wo-
bec Boga?

Słowa króla Beniamina nauczają nas, że poczucie 
długu wobec Boga sprawia, że chcemy służyć bliź-
nim i pogłębia naszą wdzięczność.

W wersecie: Mosjasz 2:34 król Beniamin nauczał, że 
mamy „dług wdzięczności” wobec Boga za wszystko, co 
mamy i kim jesteśmy. Dług wdzięczności oznacza, że „je-
steśmy zależni lub że możemy coś z siebie dać”. Możesz 
zapisać tę definicję obok tego słowa w swoich pismach 
świętych. Zastanów się, w jaki sposób możesz dawać 
Bogu siebie we wszystkim, co robisz i kim jesteś. Pamię-
taj, że kiedy przestrzegasz przykazań Boga i dążysz do 
wykonywania szczerej służby, On cię błogosławi.

Ostatnie wersety rozdziału: Mosjasz 2 zawierają ważne 
ostrzeżenie, które król Beniamin dał swojemu ludowi. 
Czy kiedykolwiek widziałeś znak, który cię przed 
czymś „ostrzegał”? (Dla przykładu znak ostrzegający 
przed wysokim napięciem, obsuwającymi się głazami, 
dzikimi zwierzętami lub silnym nurtem). Przeczytaj 
fragment: Mosjasz 2:32–33, 36–38 i odszukaj, czego 
król Beniamin kazał się ludziom wystrzegać. (Słowo 
niedola w wersecie 33. oznacza „smutek i nieszczę-
ście”). Opisz w jednym zdaniu, co stanie się z ludźmi, 
którzy „[powstają] otwarcie przeciwko Bogu” (wer-
set 37.) lub którzy świadomie łamią przykazania Boga.  
  
 

Przeczytaj poniższą wypowiedź: „Niektórzy ludzie 
rozmyślnie łamią przykazania Boże, planując od-
pokutować później, np. przed pójściem do świątyni 
czy udaniem się na misję. Taki świadomy grzech jest 
drwiną z Zadośćuczynienia Zbawiciela” (Dla wzmocnie-
nia młodzieży [broszura, 2011], str. 29)

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apo-
stołów przemawiał o znaczeniu rozpoznawania, kiedy 
oddalamy się od Ducha:

„Powinniśmy dołożyć […] starań, by 
rozróżniać, kiedy ‘[odseparowujemy się] 
od Ducha Pana’ (Mosjasz 2:36). […]

Standard jest jasny. Jeśli myślimy, wi-
dzimy, słyszymy czy robimy coś, co 

odsuwa nas od Ducha Świętego, wówczas powinniśmy 
przestać myśleć o tej rzeczy, nie patrzeć na nią, nie 
słuchać i przestać ją czynić. Na przykład jeżeli to, co ma 
zapewnić rozrywkę, zraża w stosunku do nas Ducha 
Świętego, to taki rodzaj rozrywki z pewnością nie jest 
dla nas odpowiedni. Z tego powodu, że Duch nie może 
przebywać w wulgarnej, ordynarnej czy niemoralnej 
atmosferze, jest zupełnie jasne, iż tego typu rzeczy nie 
są dla nas. Ponieważ odsuwamy Ducha Pana, kiedy 
angażujemy się w zajęcia, o których wiemy, że powin-
niśmy je odrzucić, dlatego rzeczy te z pewnością nie są 
dla nas właściwe” („Aby zawsze mogli mieć ze sobą 
Jego Ducha”, Ensign lub Liahona, maj 2006, str. 30).

Rozważ to, co tracą ludzie — czasami robiąc to nie-
świadomie — kiedy oddalają się od Ducha. Przeczytaj 
fragment: Mosjasz 2:40–41 i odszukaj, nad czym król 
Beniamin chciał, abyśmy się zastanowili, i o czym 
chciał, abyśmy pamiętali.

 4. W swoim dzienniku do studiowania:
 a.  Zapisz kilka doświadczeń, które nauczyły cię, że 

kiedy będziesz posłuszny Panu, będziesz błogosławiony zarówno 
docześnie, jak i duchowo.
 b. Wybierz jeden z aspektów swojego życia, w którym chciałbyś 
być bardziej posłuszny przykazaniom Boga. Zapisz cel, który po-
może ci to osiągnąć.

Fragment do opanowania — Mosjasz 2:17
Przeczytaj fragmenty: Ew. Mateusza 22:36–40; 25:40; i 
Mosjasz 2:17. Sporządź listę lub zbiór poprzez połą-
czenie różnych wersetów z pism świętych ze sobą. Ten 
sposób studiowania pism świętych pomoże ci wyjaśnić 
znaczenie słów oraz pogłębić twoje zrozumienie.

Wyjaśnij, co łączy dane wersety, które połączyłeś.  
  
 

Zastanów się nad poniższymi pytaniami:

• Kiedy odczułeś, że poprzez służenie Bogu, służyłeś 
innej osobie?

• Co konkretnie możesz zrobić dla osób w twoim 
otoczeniu, co zrobiłby Zbawiciel, gdyby tutaj był?

 5. Po tym, jak starałeś się zapamiętać werset: Mosjasz 2:17, 
zapisz go z pamięci w swoim dzienniku do studiowania.
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6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Słowa Mormona–Mosjasz 2 i ukończyłem 
ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 11: DZIEŃ 2

Mosjasz 3
Wprowadzenie
Król Beniamin, kontynuując przemowę do swego ludu, 
przytoczył słowa, które skierował do niego anioł na 
temat posługi Jezusa Chrystusa. Zaświadczył o tym, że 
poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i pokutę, ci, którzy 
zgrzeszyli, mogą otrzymać zbawienie. Nauczał także, że 
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa dana osoba 
może przezwyciężyć naturalnego człowieka poprzez 
poddanie się podszeptom Ducha Świętego.

Mosjasz 3:1–10
Król Beniamin przekazuje słowa anioła na temat 
Zadośćuczynienia

Studiując rozdział: Mosjasz 3, odszukaj źródła „[wiel-
kiej radości]” (Mosjasz 3:3).

Przeczytaj fragment: Mosjasz 3:1–5 i odszukaj, co anioł 
powiedział królowi Beniaminowi. Anioł oświadczył 
królowi Beniaminowi, że jego lud miał powód do rado-
ści i bycia napełnionym szczęściem.

Narysuj, ile wody nalałbyś do szklanki, 
gdybyś chciał jej jedynie spróbować.

Narysuj, ile wody nalałbyś do szklanki, 
gdybyś chciał zaspokoić pragnienie.

Narysuj, ile wody nalałbyś do szklanki, 
wiedząc, że ta woda reprezentuje szczęście.

Jak brzmiało przesłanie, którym podzielił się anioł, a 
które mogło wypełnić Nefitów radością?  

Przeczytaj fragment: Mosjasz 3:5–10 i zaznacz słowa 
lub wyrażenia, które mówią o Zbawicielu i Jego posłu-
dze, a które pomogą ci bardziej docenić ziemską służbę 
Zbawiciela.

1. Wybierz dwa wyrażenia, które podkreśliłeś i wyjaśnij 
w swoim dzienniku do studiowania, czego uczą one na 

temat lepszego zrozumienia lub docenienia posługi Zbawiciela.

Fragment: Mosjasz 3:5–10 zawiera wiele doktryn i 
zasad. Jedna z najważniejszych brzmi: Jezus Chrystus 
cierpiał, abyśmy mogli zostać zbawieni od naszych 
grzechów. Możesz zapisać tę doktrynę w swoich pi-
smach świętych obok fragmentu: Mosjasz 3:7–9.

Po przeczytaniu fragmentu: Mosjasz 3:7–9 przeczytaj 
wersety: Ew. Łukasza 22:44 i Nauki i Przymierza 
19:16–18. O czym także uczy rozdział: Mosjasz 3? W 
jaki sposób rozdział: Mosjasz 3 pozwala nam docenić 
to, co stało się ze Zbawicielem?

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Jamesa E. 
Talmage’a z Kworum Dwunastu Apostołów na temat 
cierpienia Zbawiciela w Ogrodzie Getsemane:

„Agonia Chrystusa w ogrodzie jest 
niezgłębiona przez umysł ograniczony 
zarówno pod względem mocy, jak i jej 
przyczyny. […] Zmagał się i uginał pod 
ciężarem tak wielkim, że żadna istota na 
ziemi nie mogłaby go znieść ani doświad-

czyć. To nie ból fizyczny czy udręka psychiczna były 
przyczyną Jego morderczego cierpienia, w wyniku 
którego krew sączyła się z każdego poru, lecz duchowa 
udręka duszy, której mógł doświadczyć tylko Bóg. […] 
W tej godzinie udręki Chrystus zmagał się i pokonał 
koszmar, jaki tylko Szatan — ‘książę tego świata’ [Ew. 
Jana 14:30] — mógłby zgotować.

[…] W pewnym sensie, realnie i faktycznie, chociaż dla 
człowieka jest to nie do pojęcia, Zbawiciel wziął na siebie 
ciężar grzechów ludzkości, począwszy od Adama aż do 
końca świata” (Jesus the Christ, 3 wyd. [1916], str. 613).

2. W swoim dzienniku do studiowania napisz o do-
świadczeniu, dzięki któremu wiesz, że Jezus Chrystus jest 

Zbawicielem. W jaki sposób pamięć o tym wydarzeniu dodaje ra-
dości do twojego życia?
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Mosjasz 3:11–27
Król Beniamin opisuje, jak możemy pokonać naturalnego 

człowieka
Kontynuując naucza-
nie swojego ludu, król 
Beniamin nauczał o 
tym, jak Zadośćuczy-
nienie błogosławi 
dzieci Boga. Nauczał 
także, jak możemy 
przezwyciężyć natural-
nego człowieka i stać 
się Świętymi poprzez 
Zadośćuczynienie 
Zbawiciela.

Aby lepiej zrozu-
mieć, w jaki sposób 
Zadośćuczynienie 

błogosławi dzieci Boga, przeczytaj następujące wersety 
z pisma świętego i opisz grupę ludzi, o których ten 
werset świadczy, że zostaną błogosławieni z powodu 
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa:

Kiedy rozważasz minione 
doświadczenia duchowe, 
Duch Święty świadczy ci po-
nownie o prawdach, których 
się nauczyłeś. Zapisywanie 
tych doświadczeń w dzienniku 
pokazuje Panu, że pragniesz 
pamiętać o tym, że ujrzałeś 
Jego rękę w swoim życiu 
oraz dzięki temu lepiej o nich 
pamiętasz.

Pamiętanie o 
doświadczeniach

• Mosjasz 3:11  

• Mosjasz 3:16  

Ważne jest zrozumienie, że mimo iż Jezus Chrystus 
odkupił z grzechów tych, którzy nie znają ewangelii 
— tych, którzy umierają, nie mając o tym wiedzy — 
muszą oni odpokutować i rozwinąć wiarę w Jezusa 
Chrystusa w świecie duchów, aby zostać zbawieni (zob. 
NiP 131:6; 138:31–34). Ponadto Pan objawił, że dzieci 
rodzą się niewinne w oczach Boga i że Szatan nie ma 
władzy, aby je kusić. Zanim staną się odpowiedzialne 
za swoje czyny, kiedy ukończą osiem lat, małe dzieci są 
zbawione poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa 
i nie potrzebują odpokutować ani przyjmować chrztu 
(zob. Moroni 8:8–15; NiP 29:46–47; 137:10).

Musimy postępować zgodnie z wiedzą, którą posia-
damy na temat ewangelii Jezusa Chrystusa. Przeczytaj 
fragment: Mosjasz 3:12–13 i podkreśl słowa i wyraże-
nia, które nauczają, że możemy zostać zbawieni od 
naszych grzechów i radować się, jeśli rozwiniemy 
wiarę w Jezusa Chrystusa i odpokutujemy.

Wróć pamięcią do szklanki, która była wypełniona 
„szczęściem”. Przypomnij sobie słowa anioła, który 
głosił, że radość przychodzi poprzez zrozumienie misji 
i Zadośćuczynienia Zbawiciela (zob. Mosjasz 3:4–5). 
Aby zrozumieć przeciwieństwo tego, o czym mowa, 
przeczytaj fragment: Mosjasz 3:24–27. Podkreśl to, co 
będą w dniu sądu pić ci, którzy nie odpokutują.

Co się stanie z tymi, którzy nie wykazują się wiarą w 
Jezusa Chrystusa i nie pokutują?  

Po tym, jak król Beniamin skończył nauczać swój lud 
na temat Zadośćuczynienia Zbawiciela i konieczności, 
aby pokładać w Niego wiarę, nauczał swój lud, w jaki 
sposób mogą porzucić grzeszną część swojej natury i 
stać się Świętymi poprzez Zadośćuczynienie.

Przeczytaj werset: Mosjasz 3:19, i odszukaj słowa lub 
wyrażenia, których nie rozumiesz. Możesz zapisać 
następujące definicje na marginesie swoich pism 
świętych obok tego wersetu: „Naturalny człowiek” to 
osoba, która poddaje się raczej pasjom, pragnieniom i 
zmysłom ciała niż podszeptom Ducha Świętego. „Pod-
dać się” oznacza być od kogoś lub czegoś zależnym. 
„Wpływ” oznacza, że coś jest przekonujące lub stanowi 
miłą zachętę. Mosjasz 3:19 to fragment z pisma świę-
tego do opanowania. Możesz zaznaczyć ten fragment 
w wyróżniający się sposób, abyś mógł z łatwością 
odnaleźć go w przyszłości.

3. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania nagłówek: 
„Porzucić naturalnego człowieka”. Pod tym nagłówkiem 
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sporządź listę tego, co werset: Mosjasz 3:19 naucza o tym, jak 
możemy przezwyciężyć „naturalnego człowieka”. Zakreśl jeden 
ze sposobów, którego zastosowanie wydaje ci się w tej chwili 
najważniejsze. Zaplanuj, w jaki sposób to wykonasz.

Jedną z zasad, której naucza werset: Mosjasz 3:19, jest 
to, że kiedy poddajemy się wpływowi Ducha Świętego, 
możemy przezwyciężyć naturalnego człowieka poprzez 
Zadośćuczynienie Chrystusa.

Co — według ciebie — oznacza poddanie się „wpły-
wowi Ducha Świętego”?   
 

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Neala A. 
Maxwella z Kworum Dwunastu Apostołów na temat 
porzucenia naturalnego człowieka: „Osobista prawość, 
pobożność, modlitwa i studiowanie pism świętych jest 
niezbędne, by ‘[odsunąć to], co jest w [nas] naturalne’ 
(Mosjasz 3:19)” („Pokusy i podniety świata,” Liahona, 
styczeń 2001, str. 36).

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: W jaki sposób starasz się poddać wpływowi Du-

cha Świętego w swoim życiu?

 5. Co możesz zrobić, aby bardziej poddać się „wpływowi 
Ducha Świętego” w swoim życiu? Zapisz cel w swoim 

dzienniku do studiowania, aby udoskonalić się w tej dziedzinie w 
tym tygodniu. Możesz rozwinąć jedną z cech, które charaktery-
zują dzieci, wymienioną w wersecie: Mosjasz 3:19 — na przykład 
stając się bardziej uległy, łagodny, pokorny, cierpliwy, pełen miło-
ści oraz skłonny do poddania się wszystkiemu, co Pan uważa „za 
stosowne [ci] wyznaczyć”.

 6. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania kilka prze-
ciwności, które utrudniają ci poddanie się wpływowi Ducha.

Fragment do opanowania — Mosjasz 3:19
 7. Abyś mógł lepiej zapamiętać werset: Mosjasz 3:19, 
możesz przeczytać go trzy razy. Powtarzanie pomoże ci 

zapoznać się z jego treścią. Następnie postaraj się zapisać jak 
najwięcej o tym wersecie lub jego treści w swoim dzienniku do 
studiowania bez zaglądania do pism świętych. Postaraj się po-
wtórzyć ten werset kilka razy na głos przy różnych okazjach, np. 
kiedy gdzieś idziesz, ćwiczysz lub szykujesz się do snu. Zrobiwszy 
to kilka dni z rzędu, zapamiętasz jego treść i będziesz pamiętał 
ważne zasady z tego wersetu.

 8. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 11: DZIEŃ 3

Mosjasz 4
Wprowadzenie
Nauki króla Beniamina wywarły wielki wpływ na tych, 
którzy je usłyszeli. Ci ludzie rozwinęli wiarę w Zadość-
uczynienie, odpokutowali i otrzymali odpuszczenie 
swoich grzechów. Król Beniamin następnie nauczał 
ich o tym, co muszą robić, aby zachować odpuszczenie 
grzechów. Oświadczył, że jesteśmy żebrakami, ponie-
waż jesteśmy w pełni zależni od Boga, jeśli chodzi o 
nasze zbawienie. Król Beniamin ostrzegł, że musimy 
zawsze zważać na nasze myśli, czyny i postawę.

Mosjasz 4:1–8
Zgromadzona rzesza zostaje przepełniona Duchem i 
otrzymuje odpuszczenie grzechów
Wyobraź sobie, że twój przyjaciel zapytał: Skąd mam 
wiedzieć, że dany grzech został mi wybaczony? Co byś 
odpowiedział?

Studiując fragment: Mosjasz 4:1–3, poszukaj sposo-
bów, w jakie możesz odpowiedzieć na pytanie swojego 
przyjaciela. Napisz swoją przykładową odpowiedź:  
  
 

Jedną z zasad nauczanych w tym wersecie jest: Gdy 
wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa i 
szczerze pokutujemy, otrzymujemy odpuszczenie 
naszych grzechów. Taka pokuta jest ważnym elemen-
tem uzyskania radości i spokoju sumienia.

Zwykle, gdy ktoś zadaje pytanie, pragniemy na nie od-
powiedzieć. Następnym razem, kiedy będziesz rozwa-
żać pytanie swojego kolegi, zastanów się, jak mógłbyś 
odpowiedzieć na to pytanie za pomocą pytania. Roz-
waż fragment: Mosjasz 4:1–3 oraz następującą wypo-
wiedź Starszego F. Burtona Howarda, emerytowanego 
członka Siedemdziesiątych: „Kiedy w pełni odpoku-
towałeś, czujesz wewnętrzny spokój. W jakiś sposób 
wiesz, że grzechy zostały ci wybaczone, ponieważ nie 
ma ciężaru, który dźwigałeś przez tak długi czas. Nie 
ma go i dobrze o tym wiesz ” („Repentance”, Ensign, maj 
1983, str. 59).

Zastanów się nad pytaniem, które mógłbyś zadać swo-
jemu koledze, aby mu pomóc odnaleźć odpowiedź na 
to, skąd możemy wiedzieć, że otrzymaliśmy wybaczenie.

Kiedy zastanawiasz się nad pytaniem, które możesz 
mu zadać, może ci pomóc zrozumienie dwóch termi-
nów z fragmentu: Mosjasz 4:1–3. Rozpoznanie swojego 
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„cielesnego stanu” oznacza, że rozumiemy nasz upadły 
lub ziemski stan. Rozpoznanie, że „[znaczymy] mniej 
niż proch ziemi” oznacza, że proch ziemi jest po-
słuszny rozkazom Boga (zob. Helaman 12:7–8), a dzieci 
Boga nie zawsze są posłuszne Jego przykazaniom.

Przykładem odpowiedzi w formie pytania na pytanie 
twojego kolegi jest: Czy odczuwasz spokój sumienia, 
kiedy rozmyślasz na temat pokuty, której dokonałeś za 
swoje grzechy? Czy jesteś przepełniony radością?

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Lud króla Beniamina otrzymał wybaczenie „z racji [jego] wiel-
kiej wiary w Jezusa Chrystusa” (Mosjasz 4:3). Jakie czyny z frag-
mentu: Mosjasz 4:1–2 świadczą o jego wierze? Jaką postawę i 
uczucia powinieneś mieć, aby odczuwać to, co lud Mosjasza?
b. W jaki sposób możesz rozwijać swoją wiarę w Jezusa Chry-
stusa, kiedy dążysz do uzyskania odpuszczenia grzechów?

Widząc lud przepełniony pokutą, król Beniamin 
nauczał go o kilku rzeczach, które musi uczynić, aby 
zostać zbawiony. Czytając fragment: Mosjasz 4:4–8, 
odszukaj to, co musisz zrobić, aby zostać zbawiony.

Wyjaśnij lub podaj przykłady tego, co robisz, aby wy-
pełnić to, o czym mówił król Beniamin:

„[Pokładaj] ufność w Panu”:  

„Pilnie [przestrzegaj] Jego przykazań”:  

„[Wytrwaj] w wierze, aż do końca życia”:  

Mosjasz 4:9–30
Król Beniamin naucza na temat tego, w jaki sposób 
możemy zachować opuszczenie grzechów
Po tym, jak Nefici otrzymali odpuszczenie grzechów, 
król Beniamin nauczał, jak utrzymać (czy też zachować) 
ten czysty i nieskalany stan. Odszukaj w wersetach: 
Mosjasz 4:9–11, 26, 28, 30 to, w co musimy wierzyć, i co 
musimy robić, aby zachować odpuszczenie grzechów. 
Zapisz, co znalazłeś, w poniższej tabeli:

Zachowanie odpuszczenia grzechów

Wierz Czyń

Król Beniamin nauczał swój lud wielu rzeczy, które 
zapisano we fragmencie: Mosjasz 4:9–30, ale jedną 
z najważniejszych zasad, których nauczał, jest: Jeśli 
ukorzymy się przed Bogiem i będziemy dążyć do 
rozwinięcia cech Chrystusowych, możemy utrzy-
mać stan odpuszczenia naszych grzechów.

2. Król Beniamin nauczał, że musimy „uwierzyć w Boga” 
(Mosjasz 4:9) i zawsze pamiętać o Jego „dobroci” (Mo-

sjasz 4:11). W swoim dzienniku do studiowania opisz swoje do-
świadczenie lub znanej ci osoby, które pomogło ci zrozumieć, że 
Bóg naprawdę istnieje i jest pełen mocy oraz że cię kocha. Jak 
myślisz, dlaczego jest ważne pamiętanie o mocy, dobroci i miłości 
Boga? Jaki wpływ na twoje życie ma pamiętanie o tych rzeczach?

Król Beniamin opisał czyny ludzi, którzy starali się 
utrzymać odpuszczenie grzechów. Studiując fragment: 
Mosjasz 4:12–16, dowiesz się o niektórych uczynkach 
wskazanych przez króla Beniamina. (Słowo pomoc w 
wersecie: Mosjasz 4:16 oznacza przynoszenie ulgi lub 
wsparcia w czasie, kiedy istnieje taka potrzeba).

3. W swoim dzienniku do studiowania napisz, jak czyny, 
które opisał król Beniamin, pokazują, że ktoś stara się za-

chować odpuszczenie swoich grzechów. Czy możesz wymienić 
kilka innych czynów, które wskazywałyby na to samo? Wymień 
kilka sposobów, w jakie możesz pomóc tym, którzy są w potrzebie.

Król Beniamin porównał nas do żebraków, ponieważ 
każdy z nas jest w pełni zależny od Pana we wszystkim, 
co posiada. Ta analogia 
pomoże nam doceniać 
błogosławieństwa, które 
otrzymujemy od Pana. 
Przeczytaj fragment: Mo-
sjasz 4:19–21 i odszukaj, 
w jakim sensie każdy 
z nas jest żebrakiem w 
oczach Boga.

Zastanów się nad tym, w 
jaki sposób jesteś zależny 
od Boga. Jakie jest jedno 
błogosławieństwo, za 
które możesz być dzi-
siaj wdzięczny Ojcu w 
Niebie?

Po nauczaniu o tym, że 
jesteśmy w stałej potrze-
bie uzyskania wsparcia 
od Boga, król Beniamin 
poprosił nas, abyśmy za-
stanowili się nad tym, jak 
traktujemy tych, którzy 
są w potrzebie. Studiu-
jąc fragment: Mosjasz 

Starszy Richard G. Scott z 
Kworum Dwunastu Apostołów 
zachęcił nas do zapisywania 
wrażeń, jakie odczuwamy: 
„Zapisujcie w bezpiecznym 
miejscu ważne rzeczy, których 
uczycie się od Ducha. Od-
kryjecie, że kiedy zapisujecie 
cenne myśli, częściej one 
przychodzą. Także wiedza, 
którą zdobywacie, będzie 
dostępna przez całe wasze 
życie. Zawsze, czy to w dzień 
czy to w nocy, gdziekolwiek 
się znajdujecie, cokolwiek 
robicie, starajcie się rozpoznać 
i postąpić zgodnie z podszep-
tami od Ducha” („To Acquire 
Knowledge and the Strength 
to Use It Wisely”, Ensign, 
czerwiec 2002, str. 32).

Zapisywanie odczuć, 
które otrzymałeś
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4:26–27, odszukaj, jak powinniśmy traktować tych, 
którzy są w potrzebie.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: Jak pamiętanie o naukach króla Beniamina z roz-

działu: Mosjasz 4 pomoże ci być bardziej współczującym dla tych, 
którzy potrzebują pomocy duchowej lub doczesnej?

 5. Przez chwilę zastanów się nad wersetami z pisma 
świętego, które dzisiaj studiowałeś. Czy poczułeś wpływ 

Ducha Świętego na temat tego, co powinieneś zrobić, w oparciu 
o to, czego nauczyłeś się ze słów króla Beniamina? Zapisz te od-
czucia w swoim dzienniku do studiowania.
Pamiętaj, że Pan darzy cię wielką miłością. Pokutując za 
wyrządzone zło i czyniąc wszystko, co w twojej mocy, 
aby naśladować przykład Zbawiciela, możesz zachować 
odpuszczenie swoich grzechów.

Fragment do opanowania — Mosjasz 4:30
Przeczytaj na głos werset: Mosjasz 4:30. Jaki jest zwią-
zek pomiędzy twoimi myślami, słowami a uczynkami?

Prezydent Ezra Taft Benson wyjaśnił związek między 
nimi: „Zachowujcie czyste myśli. Osoby, które mają czy-
ste myśli, nie czynią źle. Przed Bogiem nie tylko jeste-
ście nie tylko odpowiedzialni za swoje czyny, ale także 
kontrolowanie waszych myśli. […] Nadal prawdziwe 
jest stare porzekadło, że co zasiejesz w myślach, to zbie-
rzesz w uczynkach, a co zasiejesz w uczynkach, stanie 
się twoim nawykiem; wykształcone nawyki zbudują 
twój charakter, a ten z kolei określi twoje wieczne prze-
znaczenie. ‘Co bowiem człowiek ma w myślach, ‘ma i w 
sercu swoim’. (Zob. Przypowieści Salomona 23:7)” (w: 
Conference Report, październik 1964, str. 60).

6. Gdy nauczysz się kontrolować swoje myśli, otrzymasz 
błogosławieństwo, zgodnie z którym twoje słowa i czyny 

będą bardziej na podobieństwo Chrystusa. W swoim dzienniku do 
studiowania napisz o kilku sposobach, w jakie możesz kontrolo-
wać swoje myśli i czynić to na podobieństwo Chrystusa.

Myśli

Słowa

Uczynki

7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 4 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 11: DZIEŃ 4

Mosjasz 5–6
Wprowadzenie
Rozdział: Mosjasz 5 to końcowe słowa przemówienia 
króla Beniamina skierowanego do jego ludu, które 
początek ma w rozdziale: Mosjasz 2. W wyniku wiary 
w słowa króla Beniamina ludzie doświadczyli wiel-
kiej przemiany serca. Zawarli przymierze z Bogiem i 
przyjęli na siebie imię Jezusa Chrystusa. Jak zapisano w 
rozdziale: Mosjasz 6, król Beniamin przekazał upoważ-
nienie do zarządzania królestwem swojemu synowi 
Mosjaszowi, a Mosjasz rządził w prawości, naśladując 
przykład swojego ojca.

Mosjasz 5:1–4
Lud króla Beniamina doświadcza wielkiej przemiany serca
Zastanów się nad następującymi pytaniami: Czy kie-
dykolwiek pragnąłeś zmienić coś w sobie? Co wtedy 
zrobiłeś?

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apo-
stołów opisał potrzebę, jaką ma każdy z nas, aby 
doświadczyć wielkiej przemiany serca w swoim życiu: 
„Zaprawdę, istota ewangelii Jezusa Chrystusa pociąga 
za sobą fundamentalną i trwałą przemianę samej na-
szej natury, co jest możliwe dzięki temu, że będziemy 
polegać na ‘[zasługach], miłosierdziu i łasce Świętego 
Mesjasza’ (2 Nefi 2:8). Kiedy decydujemy, że będziemy 
naśladować Mistrza, wybieramy przemianę — po-
nowne duchowe narodziny” („Musicie się na nowo 
nawrócić” Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 20).

Możesz napisać następujące zdanie obok wersetu: 
Mosjasz 5:2 w swoich pismach świętych: „Kiedy decy-
dujemy, że będziemy naśladować Mistrza, wybieramy 
przemianę”.

W jaki sposób decyzja, że będziemy naśladować Jezusa 
Chrystusa oznacza, że decydujemy się na przemianę?  
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Zapoznaj się z treścią podsumowań rozdziałów: Mo-
sjasz 3 i Mosjasz 4, aby przypomnieć sobie, na czym 
skupiał się w swojej przemowie król Beniamin. Na za-
kończenie swojego kazania król Beniamin zapytał swój 
lud, czy uwierzyli w jego słowa na temat Zadośćuczy-
nienia Jezusa Chrystusa (zob. Mosjasz 5:1). Przeczytaj 
fragment: Mosjasz 5:2–4 i odszukaj, co zmieniło serca 
ludzi po tym, jak usłyszeli słowa króla Beniamina. Czy-
tając te wersety, pomocne może być zrozumienie, że 
słowo „pragnienie” w wersecie: (Mosjasz 5:2) oznacza 
postawę, osobiste nastawienie lub cechy charakteru.

Przeczytaj następującą wypowiedź 
Starszego Davida A. Bednara: „Ewangelia 
Jezusa Chrystusa zawiera wiele więcej niż 
unikanie, przezwyciężanie i bycie oczysz-
czonym z grzechów oraz złych wpływów 
w naszym życiu; ona w samej swej 

naturze oznacza czynienie dobra, bycie dobrym i 
stawanie się lepszym. […] Posiadanie serca zmienio-
nego przez Ducha Świętego, tak aby ‘nie [mieć] więcej 
pragnienia czynienia zła, lecz pragnienie czynienia 
zawsze dobra’ (Mosjasz 5:2), tak jak lud króla Benia-
mina, jest obowiązkiem w ramach przymierza, które 
przyjęliśmy. Ta silna przemiana nie jest jedynie rezulta-
tem cięższej pracy czy rozwijania większej indywidual-
nej dyscypliny. Jest ona raczej skutkiem zmiany u 
podstaw naszych pragnień, motywów i natury, co stało 
się możliwe, dzięki Zadośćuczynieniu Chrystusa Pana. 
Naszym duchowym celem jest przezwyciężenie 
zarówno grzechu, jak i pragnienia grzechu” („Czyste 
ręce i czyste serce”, Ensign, listopad 2007, str. 81–82).

 1. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na 
następujące pytania:

 a. Co to znaczy doświadczyć „wielkiej przemiany” serca? (Mo-
sjasz 5:2).
 b. Kiedy wybieramy podążanie za Jezusem Chrystusem, dla-
czego potrzebujemy zmienić nasze pragnienia, a nie tylko nasze 
zachowanie?
 c. Dlaczego Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa jest konieczne, 
abyśmy mogli doświadczyć przemiany?

Studiując wersety: Mosjasz 5:2, 4, odszukaj, co zrobili 
ludzie, dzięki czemu wielka przemiana nastąpiła w ich 
sercach. Możesz zaznaczyć to w swoich pismach świę-
tych. Pamiętaj o tym, że słowa króla Beniamina sku-
piały się na mocy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i 
ludzie pokładali w nie wielką wiarę.

Jedną z zasad, której uczymy się z tych wersetów, jest: 
Kiedy rozwijamy wiarę w Jezusa Chrystusa i przyj-
mujemy Ducha Świętego, możemy doświadczyć 
wielkiej przemiany serca.

 2. Opierając się na wiedzy, którą zdobyłeś, studiując frag-
ment: Mosjasz 5:1–4 oraz w oparciu o powyższą zasadę, 

zapisz w swoim dzienniku do studiowania, w jaki sposób możesz 
rozwinąć wiarę w Zbawiciela. Jakie konkretne rzeczy możesz uczy-
nić, począwszy od dzisiaj, aby rozwinąć wiarę, dzięki czemu mo-
żesz doświadczyć wielkiej przemiany serca i zachować ją?

Mosjasz 5:5–15
Lud króla Beniamina zawiera przymierze z Bogiem i 
otrzymuje nowe imię
Po tym, jak lud króla Beniamina doświadczył wielkiej 
przemiany serca, pragnął on zawrzeć przymierze z 
Panem. Odszukaj w wersecie: Mosjasz 5:5 słowa lub 
wyrażenia, które wskazują na to, jak bardzo lud króla Be-
niamina pragnął zawrzeć i dotrzymywać tego przymierza.

Kiedy zawieramy przymierza z Bogiem, On określa 
warunki przymierza, na które się zgadzamy. Wówczas 
Bóg obiecuje nam pewne błogosławieństwa za nasze 
posłuszeństwo (zob. NiP 82:10). Zawieranie przymierzy 
jest jednym ze sposobów okazywania Panu, że mamy 
szczere pragnienie Mu służyć.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Które słowa i wyrażenia w wersecie: Mosjasz 5:5 przypomi-
nają ci o obietnicach, jakie odnawiamy za każdym razem, gdy 
przyjmujemy sakrament?
 b. Jak, według ciebie, zawieranie i dotrzymywanie przymierzy 
może pomóc zachować wielką „przemianę serca”?

Powróć do fragmentu: Mosjasz 1:11–12. Jednym z celów, 
dla którego król Beniamin zwołał swój lud, było nadanie 
im nowego imienia. Przeczytaj wersety: Mosjasz 5:6–7 i 
zaznacz imię, które król Beniamin dał swojemu ludowi 
po tym, jak zawarli przymierze z Panem.

Te wersety nauczają zasady, że: Bierzemy na siebie 
imię Jezusa Chrystusa, kiedy zawieramy święte 
przymierza i ich dotrzymujemy. Przeczytaj fragment: 
Mosjasz 5:8–14 i odszukaj, co jest niezbędne, abyśmy 
przyjęli na siebie imię Jezusa Chrystusa.

Jakie są niektóre z błogosławieństw mające moc wyrycia 
w naszych sercach imienia Jezusa Chrystusa?   
 

W jaki sposób imię może zostać „wymazane” z two-
jego serca lub serca kogoś innego?   
 

Przeczytaj werset: Mosjasz 5:15 i odszukaj obietnice, 
które Pan zawiera z tymi, którzy dotrzymują swoich 
przymierzy.

 4. W swoim dzienniku do studiowania napisz, jak się 
czujesz, kiedy myślisz o wyryciu w swoim sercu imienia 
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Jezusa Chrystusa. Zapisz jeden lub kilka powodów, dla których 
chcesz zachować to imię i nigdy go nie stracić.

Mosjasz 6:1–7
Mosjasz rozpoczyna rządy jako król
Przeczytaj werset: Mosjasz 6:3 i odszukaj, co zrobił 
król Beniamin, zanim pozwolił zgromadzonej rzeszy 
się rozejść.

Co uczynił król Beniamin, aby pomóc swojemu lu-
dowi pamiętać o przymierzach, które zawarł z Panem?  
  
 

 5. W swoim dzienniku do studiowania napisz, jak przy-
wódcy kapłańscy i nauczyciele pomagają ci dotrzymywać 

przymierzy.

Król Beniamin zmarł trzy lata po tym, jak wygłosił 
swoje kazanie. Przeczytaj fragment: Mosjasz 6:6–7 i 
odszukaj, jak król Mosjasz podążał za przykładem swo-
jego ojca jako prawego przywódcy.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 5–6 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 12: DZIEŃ 1

Mosjasz 7–8
Wprowadzenie
Król Mosjasz to syn króla Beniamina, który był sy-
nem pierwszego Mosjasza wspomnianego w Księdze 
Mormona. Około 80 lat przed tym, jak Mosjasz został 
królem, mężczyzna o imieniu Zenif poprowadził grupę 
Nefitów z kraju Zarahemla, aby powrócili do kraju Nefi 
(zob. Omni 1:27–30). Rozdział: Mosjasz 7 wyjaśnia, że 
król Mosjasz upoważnił „silnego i potężnie zbudowa-
nego mężczyznę” — Ammona — (Mosjasz 7:3) i małą 
grupę Nefitów, aby wędrowali do kraju Nefi (czasami 
ten kraj nazywano krajem Lehi- Nefi) i sprawdzili, co 
stało się z grupą prowadzoną przez Zenifa. Ammon 
odkrył potomków ludu Zenifa, którym przewodził teraz 
Limhi, wnuk Zenifa. Kiedy Ammon przybył do ludu 
Limhiego, dodał im nadziei, ponieważ poprzez swoją 
niegodziwość trafili w niewolę do Lamanitów. Wcze-
śniej, starając się odnaleźć kraj Zarahemla, aby uzyskać 
pomoc, grupa ludu Limhiego znalazła 24 złote płyty, 
które zawierały zapisy. Kiedy Limhi poprosił Ammona, 
aby przetłumaczył te grawerunki, Ammon wyjaśnił, że 
widzący, którym jest król Mosjasz, może przetłumaczyć 
ten starożytny zapis.

Omówienie rozdziałów: Mosjasz 7–24
Czy kiedykolwiek pragnąłeś zostać uwolniony od złych 
uczuć, z pełnej bólu sytuacji, z wyzwania lub uciąż-
liwych warunków bądź żalu spowodowanego przez 
grzech? Doświadczenia ludzi, o których będziesz stu-
diował w rozdziałach: Mosjasz 7–24, mogą nauczyć cię 
na temat wyzwolenia — gdzie go szukać, jak je znaleźć 
oraz w jaki sposób na nie czekać. Poszukuj sposobów, 
w jakie możesz zastosować historie ludu Zenifa oraz 
jego potomków, kiedy pragniesz zostać wyzwolony od 
czegoś, co ciebie zniewala.
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Nim rozpoczniesz studiowanie rozdziału: Mosjasz 7, 
pomocne będzie zapoznanie się z wieloma podróżami 
zapisanymi w rozdziałach: Mosjasz 7–24. Poniższe 
ćwiczenie zawiera opis tych podróży, które nastą-
piły w okresie około 80 lat (od 200 do 120 r. p.n.e.). 
Informacje znajdujące się w ramkach tabeli nie 
przedzielonych linią wyjaśniają, co działo się między 
poszczególnymi podróżami.

Podróż Kto gdzie podróżował

1 Zenif i inni Nefici podróżowali z kraju Zarahemla 
do kraju Nefi, którą okupowali Lamanici. Ci Nefici 
walczyli między sobą, a ocaleni powrócili do kraju 
Zarahemla (zob. Omni 1:27–28; Mosjasz 9:1–2).

2 Zenif i inni opuścili kraj Zarahemla i osiedlili się w 
kraju Nefi (zob. Omni 1:29–30; Mosjasz 9:3–7).

Po śmierci Zenifa jego syn Noe panował w niegodziwości. Pan 
wysłał proroka Abinadiego, aby wezwał ludzi do pokuty. Alma, 
jeden z kapłanów króla Noe, był posłuszny słowom Abinadiego 
i nauczał tych słów innych osób (zob. Mosjasz 11–18).

3 Alma uciekł do Wód Mormon, a później 
zaprowadził grupę wierzących do kraju Helam 
(zob. Mosjasz 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Kraj Zarahemla

Kraj Nefi  
(Lehi- Nefi)

Dwadzieścia cztery złote 
płyty (Księga Etera)

Kraj Helam

Wody Mormon

Ruiny po narodzie Jeredów 
(Nie wiadomo, jak daleko na północ od kraju 

Zarahemla znajdował się kraj Jeredów).

Podróż Kto gdzie podróżował

Lamanici zaatakowali lud Noego w kraju Nefi. Noe został 
zabity, a rządy objął jego syn Limhi. Lud Limhiego dostał się w 
niewolę u Lamanitów (zob. Mosjasz 19–20).

4 Limhi wysłał grupę Nefitów, aby odnaleźli kraj 
Zarahemla. Po zagubieniu się w puszczy odnaleźli 
ruiny zniszczonego kraju i księgę napisaną na 24 
złotych płytach (zob. Mosjasz 8:7–9; 21:25–27).

5 Ammon i 15 mężczyzn wyruszyli z kraju 
Zarahemla, aby odnaleźć tych, którzy powrócili 
do kraju Nefi (zob. Mosjasz 7:1–6; 21:22–24).

6 Limhi oraz jego lud uciekli z niewoli Lamanitów i 
zostali poprowadzeni przez Ammona i jego braci 
do kraju Zarahemla (zob. Mosjasz 22:10–13).

Po tym, jak lud Limhiego uciekł z niewoli, Lamanici wysłali za nimi 
swą armię. Armia lamanicka zgubiła się w puszczy, ale odkryli, że 
w kraju Helam był Alma ze swym ludem. Lamanici wzięli ich w 
niewolę. Lud Almy modlił się o ratunek (zob. Mosjasz 22–24).

7 Pan wyzwolił Almę i jego lud oraz zaprowadził ich 
do kraju Zarahemla (zob. Mosjasz 24:20–25).

 
Wpisz numer każdej z podróży w odpowiedni okrąg  
na mapie.
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Mosjasz 7:1–8:4
Ammon odnajduje kraj Nefi (Lehi- Nefi), a król Limhi 
opowiada, jak jego lud dostał się w niewolę
W rozdziale: Mosjasz 7 Ammon i 15 innych silnych 
mężczyzn podróżowało z kraju Zarahemla, aby 
dowiedzieć się, co się stało z ludem, który Zenif 
wyprowadził z kraju Nefi 80 lat wcześniej (zob. Mo-
sjasz 7:2; zob. także podróż nr 5 na mapie). Kiedy 
dotarli do kraju Nefi, Ammon i trzej jego bracia zostali 
pojmani i wtrąceni do więzienia (zob. Mosjasz 7:6–11). 
Po dwóch dniach zostali wyprowadzeni z więzienia i 

stanęli przed królem 
Limhim, który był 
wnukiem Zenifa. Prze-
czytaj fragment: Mosjasz 
7:12–15 i odszukaj, w jaki 
sposób Ammon wytłuma-
czył swoją obecność w 
kraju Nefi i jak na to 
zareagował król Limhi.

Zwróć uwagę na to, że 
werset: Mosjasz 7:14 
zawiera przypis q, który 
odnosi się do fragmentu: 
Mosjasz 21:25–26. Prze-
czytaj te wersety, aby lepiej 
zrozumieć, dlaczego Limhi 
„ucieszył się niezmiernie”, 
kiedy dowiedział się, skąd 
przybył Ammon.

Korzystając z tego, czego 
nauczyłeś się z fragmentu: Mosjasz 21:25–26, krótko 
wyjaśnij, dlaczego Limhi uradował się, kiedy dowie-
dział się, że Ammon przybył z Zarahemli:  

Grupa Limhiego, poszukując pomocy, odnalazła 
ruiny kraju Jeredów. Błędnie myśleli, że były to ruiny 
kraju Zarahemla oraz że Nefici zostali zgładzeni (zob. 
podróż nr 4 na mapie). Poznasz lud Jeredów, studiując 
Księgę Etera.

Król Limhi zgromadził swój lud, aby przedstawić im 
Ammona. Limhi przemówił do swojego ludu na temat 
niewoli u Lamanitów oraz wyraził nadzieję na to, że 
Bóg ich wkrótce z niej uwolni (zob. Mosjasz 7:17–19). 
Przeczytaj wersety: Mosjasz 7:20, 24–26 i zaznacz 
powody, dla których lud Limhiego trafił w niewolę u 
Lamanitów. (Prorokiem, o którym mowa w wersecie: 
Mosjasz 7:26, jest Abinadi, którego lud za czasów króla 
Nefiego wydał na śmierć w ogniu, a miało to miejsce, 
zanim Ammon przybył do kraju).

Odnośniki zawierają pomocne 
odsyłacze do innych wersetów 
z pism świętych i związanych 
z nimi tematów w indeksie i 
i Bible Dictionary [Słowniku 
biblijnym]. Korzystanie z od-
nośników może ci pomóc w 
lepszym zrozumieniu doktryn 
i zasad, historii oraz trudnych 
słów lub pojęć. Staraj się 
studiować odnośniki dla kilku 
wersetów lub rozdziału, kiedy 
czytasz dany materiał. Możesz 
zaznaczyć odnośniki, które są 
bardzo pomocne.

Korzystanie z 
odnośników Możesz zaznaczyć wyrażenie „mamy wiele powodów, 

aby lamentować” w wersecie: Mosjasz 7:24, co pomoże 
ci w pamiętaniu o niegodziwości lub grzechu i jego 
konsekwencjach. W tym przypadku wielu zostało 
zabitych, kiedy Lamanici ich zaatakowali i wzięli lud w 
niewolę. Lamentować oznacza odczuwać smutek lub 
żal. Zastanów się przez chwilę, czy kiedykolwiek 
rozpaczałeś z powodu „niegodziwości”.

Mimo że lepiej jest nie popadać w grzech, uczenie się 
na swoich błędach, zwrócenie się do Boga o pomoc 
i odpokutowanie zbliża cię do Boga. Przeczytaj frag-
ment: Mosjasz 7:29–32 i odszukaj więcej dowodów na 
to, że Limhi rozumiał związek między niegodziwością 
swojego ludu, a smutkiem, który odczuwał. („Zbierać 
[…] plewy” w wersecie 30. oznacza otrzymanie czegoś 
bezużytecznego; „zbierać […] wschodni wiatr” w wer-
secie 31. oznacza być zniszczonym).

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. W jaki sposób konsekwencje grzechów mogą okazać się po-
mocne w życiu? W jaki sposób możemy zastosować naszą wie-
dzę i nie popełniać ponownie tego grzechu?
b. Dlaczego ważne jest rozpoznanie i przyznanie się do tego, jak 
poważne są nasze grzechy? Dlaczego ważne jest odczuwanie 
Bożego smutku z powodu grzechów? (zob. II List do Koryntian 
7:10; Boży smutek jest głębokim zrozumieniem, że nasze czyny 
obraziły naszego Ojca w Niebie). Dlaczego ważne jest nieodkła-
danie na później rozpoznania i odczuwania żalu za grzechy?

Po tym, jak Limhi wyjaśnił swojemu ludowi, jak po-
ważne były jego grzechy, zachęcił go, aby zrobił kilka 
rzeczy. Zaznacz w wersecie: Mosjasz 7:33, do czego 
zachęcił Limhi swój lud.

Z tego, co doświadczył lud Limhiego, dowiadujemy się, 
że rozpoznanie naszych niegodziwości i odczuwa-
nie Bożego smutku może skłonić nas do zwrócenia 
się do Pana o ratunek.

Wyobraź sobie, że znajomy lub członek rodziny 
czuje żal za grzechy i ma szczere pragnienie pokuty i 
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zwrócenia się do Pana, ale nie jest pewien, jak to zrobić. 
Zapoznaj się z treścią wersetu: Mosjasz 7:33 i zwróć 
uwagę na wyrażenia, które nauczają nas, jak możemy 
prawdziwie „nawrócić się do Pana”.

 2. W swoim dzienniku do studiowania napisz list do zna-
jomego lub członka rodziny i wytłumacz mu, w jaki sposób 

może zwrócić się do Pana. Podziel się wyrażeniami z wersetu: Mo-
sjasz 7:33, które odszukałeś i wyjaśnij znaczenie każdego z nich 
— (1) wyjaśniając je własnymi słowami lub (2) podając przykład 
czynów lub postaw, które można zobaczyć w życiu osoby, która 
starała się zastosować w życiu dane wyrażenie.

Zastanów się, czy istnieją grzechy, za które nie od-
pokutowałeś, a które mogą być źródłem smutku lub 
żalu w twoim sercu lub u osób, które kochasz. Starszy 
Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów 
dał następującą radę na temat rozpoczęcia procesu 
pokuty: „Studiujcie i zastanówcie się, jak poważny jest 
wasz grzech w oczach Pana. Dzięki temu odczujecie 
uzdrawiający żal i wyrzuty sumienia. Sprowadzi on 
szczere pragnienie odmiany oraz gotowość poddania 
się wszystkiemu, czego wymagać będzie uzyskanie 
przebaczenia” („Finding Forgiveness”, Ensign, maj 
1995, str. 76).

Mosjasz 8:5–21
Ammon dowiaduje się o 24 złotych płytach i mówi 
Limhiemu o widzącym, który może przetłumaczyć wyryte 
na nich zapisy
Przypomnij sobie, że podczas podróży nr 4 wskaza-
nej na mapie na początku lekcji lud, który starał się 
odnaleźć drogę do Zarahemli, odkrył ruiny kraju, 
który został zniszczony. Odnaleźli oni także 24 złote 
płyty, które przynieśli do króla Limhiego (zob. Mosjasz 
8:5–9). Limhi zapytał Ammona, czy znał kogoś, kto 
potrafi przetłumaczyć te płyty (zob. Mosjasz 8:12). Am-
mon wyjaśnił, że niektóre osoby mogą posiadać moc 
daną im przez Boga, aby tłumaczyć. Przeczytaj werset: 
Mosjasz 8:13 i zaznacz, jak Ammon nazwał tych, którzy 
posiadali taką umiejętność.

Ammon wyjaśnił, że Mosjasz, neficki król w kraju 
Zarahemla, był widzącym. Zapoznaj się z fragmentem: 
Mosjasz 8:16–18 i zaznacz, jakie umiejętności, oprócz 
daru tłumaczenia, posiada widzący.

Wersety te nauczają nas, że Pan daje proroków, 
widzących i objawicieli, aby przynieśli korzyść 
ludzkości. W obecnych czasach każdy członek Rady 
Prezydenta Kościoła oraz Kworum Dwunastu Aposto-
łów jest prorokiem, widzącym i objawicielem.

Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu Apo-
stołów nauczał: „Tym piętnastu mężczyznom, których 
popieramy jako proroków, widzących i objawicieli, 
dano boskie moce, by widzieli to, czego my czasami 
nie widzimy” („Wystrzegaj się zła za uśmiechniętymi 
oczami”, Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 47).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego ważne jest słuchanie tych, którzy widzą 
rzeczy, których ty nie możesz dostrzec?
 b. Jakie korzyści przyniosło ci słuchanie współczesnych proro-
ków, widzących i objawicieli?
 c. W jaki sposób możesz uczyć się od współczesnych proroków, 
widzących i objawicieli?

 4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 7–8 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 12: DZIEŃ 2

Mosjasz 9–10
Wprowadzenie
Za panowania króla Beniamina Zenif wyprowadził 
grupę Nefitów z Zarahemli, aby osiedliła się pośród 
Lamanitów w kraju Nefi. Ponieważ król Lamanitów 
planował wziąć lud Zenifa w niewolę, pozwolił im 
zostać. Fałszywe tradycje Laminitów i nienawiść wobec 
Nefitów z czasem doprowadziły do wojny. Kiedy 
Lamanici starali się wziąć nich w niewolę, lud Zenifa 
zwrócił się do Pana, który wzmocnił go i pomógł mu 
wyprowadzić Lamanitów z ich kraju.

Mosjasz 9:1–13
Zenif prowadzi grupę Nefitów z powrotem do kraju Nefi
Czy kiedykolwiek czegoś bardzo pragnąłeś? Dzisiaj do-
wiesz się o człowieku, który niezmiernie czegoś pragnął 
oraz poznasz konsekwencje, których doświadczył z po-
wodu postępowania zgodnie ze swoimi pragnieniami.

Spójrz na mapę przedstawiającą podróże, która 
znajduje się w poprzed-
niej lekcji. Czy pamiętasz 
podróż Ammona, kiedy 
odnalazł Limhiego oraz 
jego lud? Otwórz swoje 
pisma święte na rozdzia-
łach: Mosjasz 7–8 i 
odszukaj datę, kiedy 
wydarzenia opisane w 
tych rozdziałach miały 
miejsce (możesz odna-
leźć ją na dole strony lub 
w nagłówku rozdziału). 
Porównaj ją z datą 
związaną z wersetem: 

Mosjsz 9:1. Ile lat dzieli wydarzenia opisane w roz-
dziale: Mosjasz 8 i Mosjasz 9?

Przeczytaj wstęp sporządzony przez Mormona do zapisu 
Zenifa, który znajduje się przed rozdziałem: Mosjasz 9.

Zenif, dziadek Limhiego, prowadzi grupę Nefitów z 
powrotem do kraju Nefi. Pragnął czegoś tak bardzo, że 
zapomniał zastanowić się nad tym, do czego mogą do-
prowadzić go jego pragnienia. Przeczytaj we fragmen-
cie: Mosjasz 9:1–4 o tym, co zrobił Zenif, aby osiągnąć 
to, czego pragnął. (Słowo „zapaliwszy się” oznacza 
bycie zbyt chętnym lub zbyt zainteresowanym).

Wykorzystaj okazje, aby zwra-
cać uwagę na daty znajdujące 
się w Księdze Mormona. 
Znajomość tych dat (które 
zamieszczone są w odnośni-
kach lub w podsumowaniach 
rozdziałów) pomoże ci lepiej 
zrozumieć kolejność wyda-
rzeń, które studiujesz.

Daty w pismach 
świętych

Z powodu swojego zapału Zenif został oszukany przez 
króla Lamanitów. Przeczytaj wersety: Mosjasz 9:5–7, 10, 
aby poznać rezultaty zapału Zenifa.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Czego nie dostrzegł Zenif z powodu swego zapału do zdoby-
cia kraju Nefi?
b. Jakie są współczesne przykłady, w których młodzi ludzie są 
zapaleni, aby coś zdobyć?
 c. Jakie są niebezpieczeństwa niepamiętania o Panu, kiedy do-
konujesz w swoim życiu wyborów?

Po 12 latach lud Zenifa żył dostatnio. Król Lamanitów 
był coraz bardziej rozgniewany z powodu tego, że jego 
pierwotny plan, aby ich zniewolić, nie udał się, dlatego 
przygotował swój lud do wojny z ludem Zenifa (zob. 
Mosjasz 9:11–13).

Mosjasz 9:14–10:22
Lamanici próbują wziąć lud Zenifa w niewolę
Zakreśl te z aspektów swojego życia, w których chciał-
byś otrzymać więcej wsparcia lub siły: praca domowa, 
opieranie się pokusom, stosunek do znajomych, 
przywództwo, praca, stosunek do członków rodziny, 
rozwijanie umiejętności, talentów i zdolności.

Studiując rozdziały: Mosjasz 9–10, staraj się odszukać 
zasadę, która pomoże ci zrozumieć to, w jaki sposób 
możesz otrzymać więcej siły w tych aspektach swojego 
życia. Rozdziały: Mosjasz 9–10 zawierają zapis o dwóch 
różnych sytuacji, w których Lamanici poszli do walki 
przeciwko Zenifowi i jego ludowi.

2. Narysuj tabelę w swoim dzienniku do studiowania, 
pozostawiając wystarczająco dużo miejsca, aby pod każ-

dym odsyłaczem do wersetu z pisma świętego zapisać odpo-
wiedź. Studiując wymienione wersety, staraj się odnaleźć, co lud 
Zenifa i Lamanici zrobili, aby uzyskać więcej siły. Wypełnij tabelę 
informacjami, jakie odnajdziesz.

Do czego 
przygoto 
wywał się  
ten lud?

Co zrobili, 
aby 
pokładać 
zaufanie w 
Panu?

Jaki był 
tego 
rezultat?

Zenif i jego lud Mosjasz 
9:14–16

Mosjasz 
9:17

Mosjasz 
9:18

Lamanici Mosjasz 
10:6–8

Mosjasz 
10:11

Mosjasz 
10:19–20
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• Jakie podobieństwa widzisz pomiędzy tym, jak Zenif 
i jego lud przygotowali się do stoczenia bitwy, a jak 
przygotowali się Lamanici?   
 

• Jakie różnice widzisz pomiędzy tym, jak Zenif i 
jego lud przygotowali się do stoczenia bitwy, a jak 
przygotowali się Lamanici?   
 

Jedną lekcją, jakiej uczymy się z fragmentu: Mosjasz 
9:17–18, jest to, że Pan wzmocni nas, gdy zrobimy 
wszystko, co w naszej mocy i Mu zaufamy.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: W jakich aspektach mojego życia mogę pełniej 

ufać Panu i prosić Go, aby mnie wzmocnił?
 4. Podkreśl trzy pierwsze linijki w wersecie: Mosjasz 
9:18. Następnie poproś kogoś dorosłego, komu ufasz (ro-

dzica, przywódcę w Kościele lub nauczyciela), aby podzielił się z 
tobą doświadczeniem o tym, kiedy prosił Pana o pomoc i odczuł, 
jak On go wzmocnił. Zwróć uwagę na to, co zrobiła ta osoba, aby 
została wzmocniona przez Pana. W swoim dzienniku do studio-
wania zapisz to, czego się z tego nauczyłeś.
Czy kiedykolwiek byłeś na kogoś zły i trzymałeś w sobie 
urazę — czułeś, że nie mogłeś zapomnieć lub wybaczyć 
tego, co zrobiła ta osoba? Czy znasz kogoś, kto cię nie-
nawidzi? Zanim Zenif i jego lud wyruszyli po raz drugi 
na bitwę, Zenif wyjaśnił swemu ludowi, dlaczego Lama-
nici pałali gniewem do Nefitów. W studiowaniu słowa 
Zenifa we fragmencie: Mosjasz 10:11–18 może ci pomóc 
zrozumienie, że „traktować niesprawiedliwie” ozna-
cza czuć się urażonym lub traktowanym niegodziwie, 
a słowo „rozgniewani” oznacza odczuwanie wielkiej 
złości. Studiując fragment: Mosjasz 10:11–18, odszukaj, 
dlaczego potomkowie Lamana i Lemuela nie ustawali 
w swojej nienawiści do potomków Nefiego. Czytając, 
zaznacz słowa: traktowani niesprawiedliwie i rozgniewani.

Zastanów się nad poniższymi pytaniami:

• Dlaczego Lamanici żywili do Nefitów tak zajadłą 
nienawiść?

• Kto cierpi, gdy unosisz się gniewem lub odmawiasz 
wybaczenia?

• Jaki wpływ może mieć złość i żywienie urazy na 
twoją rodzinę i twoje przyszłe dzieci?

Przeczytaj następujące doświadczenie, którym po-
dzielił się Starszy Donald L. Hallstrom z Prezydium 
Siedemdziesiątych i odszukaj, co doradził on, abyśmy 
robili, kiedy czujemy się urażeni lub żywimy do kogoś 
nienawiść:

„Wiele lat temu, byłem świadkiem 
głębokiego smutku — który przerodził się 
w tragedię. Pewna młoda para oczekiwała 
w niedługim czasie narodzin swego 

pierwszego dziecka. Ich życie było wypełnione oczeki-
waniem i podekscytowaniem z powodu tego podnio-
słego doświadczenia. Podczas porodu pojawiły się 
komplikacje i dziecko zmarło. Głęboki smutek przero-
dził się w żałość, żałość przerodziła się w złość, złość 
przerodziła się w obwinianie, a obwinianie przerodziło 
się w zemstę na lekarzu, którego para obciążała pełną 
odpowiedzialnością za to, co się stało. Rodzice i inni 
członkowie rodziny bardzo zaangażowali się i razem 
dążyli do zniszczenia reputacji i kariery tego lekarza. 
Gdy tygodniami, potem miesiącami gorycz trawiła tę 
rodzinę, ich rozgoryczenie zwróciło się ku Panu. ‘Jak 
On mógł pozwolić, aby stała się tak straszna rzecz?’. 
Odrzucali ciągłe wysiłki przywódców Kościoła i 
członków, którzy chcieli pocieszyć ich duchowo i 
emocjonalnie, i z czasem odłączyli się od Kościoła. Do 
tej pory miało to wpływ na cztery pokolenia tej rodziny. 
Tam gdzie kiedyś była wiara i oddanie Panu i Jego 
Kościołowi, od dziesięcioleci ani jeden członek tej 
rodziny nie przejawiał duchowej aktywności. […]

Moi dziadkowie ze strony ojca mieli dwójkę dzieci, syna 
(mojego ojca) i córkę. […] [Ich córka] wyszła za mąż w 
1946 roku i cztery lata później oczekiwała dziecka. […] 
Nikt nie wiedział, że była w ciąży z bliźniakami. Niestety, 
zmarła podczas porodu, jak również bliźniaki.

Moich dziadków ogarnął głęboki smutek. Ich żałość 
jednak od razu skłoniła ich ku Panu i Jego Zadośćuczy-
nieniu. Zamiast rozwodzić się nad tym, dlaczego to się 
stało i kto jest za to odpowiedzialny, skupili się na tym, 
aby prowadzić prawe życie. […]

Wiara [tych dziadków] szczególnie, gdy stawiali czoła 
trudnościom, ma teraz wpływ na cztery pokolenia, 
które po nich nastały. Bezpośrednio i dogłębnie miało 
to wpływ na ich syna (mojego ojca) i moją matkę; gdy 
jedyna córka moich rodziców, ich najmłodsze dziecko, 
zmarła z powodu komplikacji przy porodzie. […] Za 
przykładem, który widzieli w poprzednim pokoleniu, 
moi rodzice — bez wahania — zwrócili się do Pana o 
ukojenie. […]

Jeśli czujecie — że ktokolwiek (członek rodziny, przyja-
ciel, inny członek Kościoła, przywódca Kościoła, współ-
pracownik) lub cokolwiek (śmierć ukochanej osoby, 
problemy zdrowotne, zmiana sytuacji finansowej, 
przemoc, uzależnienie) wyrządziło wam krzywdę — 
natychmiast i z całej waszej siły zajmijcie się tą sprawą. 
[…] I bez ociągania zwróćcie się do Pana. Wykorzy-
stajcie całą wiarę, jaką macie w Niego. Pozwólcie Mu 
dźwigać z wami ten ciężar. Pozwólcie, aby Jego łaska 
wam ulżyła. […] Nigdy nie pozwólcie, aby ziemskie 
okoliczności pozbawiły was duchowości” („Zwróćcie 
się do Pana” Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 80).
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Zwróć uwagę, że zarówno w przykładzie Lamanitów, 
jak i rodziny tej młodej pary, która straciła dziecko, złość 
oraz obraza wywarły wielki wpływ na pokolenia ludzi.

 5. Zastanów się nad tym, kiedy ktoś wyrządził ci zło lub 
czułeś wobec kogoś wielką złość. Czy nadal doznajesz 

niektórych z tych uczuć? W dzienniku do studiowania odpowiedz 
na poniższe pytania:
 a. W jaki sposób mogę uzyskać pomoc, aby móc wybaczyć?
 b. W jaki sposób w moim życiu mogę naśladować przykład 
dziadków Starszego Hallstroma i zastosować jego radę, którą dał 
w ostatnim paragrafie swojej wypowiedzi?

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 9–10 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 12: DZIEŃ 3

Mosjasz 11–14
Wprowadzenie
Król Noe odnajdował wielką radość w rozpustnym 
życiu i doprowadził wiele osób do niegodziwości. Pan 
posłał proroka Abinadiego, aby ten wezwał lud Noego 
do pokuty i ostrzegł go przed zbliżającą się niewolą. 
Ludzie nie posłuchali ostrzeżenia, a Abinadi został 
wtrącony do więzienia z powodu swoich proroctw. 
Kiedy król Noe i jego kapłani przesłuchiwali Abina-
diego, prorok zganił ich za to, że nie nauczali ani nie 
przestrzegali przykazań. Bóg ochraniał Abinadiego i dał 
mu moc, aby przekazał Jego przesłanie królowi Noemu 
i jego kapłanom. Cytując Izajasza, Abinadi świadczył o 
tym, że wszyscy ludzie muszą polegać na Jezusie Chry-
stusie i Jego Zadośćuczynieniu.

Mosjasz 11:1–19
Król Noe prowadzi swój lud do niegodziwości
Rozważ poniższe pytania:

• Jak byś zareagował, gdyby twoi rodzice, opiekunowie 
lub przywódcy zasugerowali, że niektórzy z twoich 
przyjaciół mają na ciebie zły wpływ?

• Co byś zrobił, gdyby twoi rodzice lub przywódca Ko-
ścioła poprosił cię o noszenie bardziej odpowiednich 
ubrań podczas nabożeństwa w kościele w niedziele 
lub podczas innych zajęć kościelnych?

• Jakbyś zareagował, gdyby prorok powiedział, że 
musisz zmienić normy spędzania wolnego czasu?

Ludzie mogą różnie zareagować na powyższe kwestie. 
Studiując tę lekcję, zwróć uwagę na to, jak Pan chce, 
abyś zareagował na ludzi, których wysyła w celu udzie-
lenia ci pomocy w prowadzeniu prawego życia.

Przygotowując się do studiowania rozdziału: Mo-
sjasz 11, może być pomocne zrozumienie tego, że po 
tym, jak zmarł Zenif, jego syn Noe sprawował rządy nad 
ludem Nefiego w kraju Nefi. Przeczytaj wersety: Mo-
sjasz 11:1–2, 5–7, 14–19 i zaznacz słowa oraz wyrażenia, 
które opisują, co zrobił Noe i do czego dążył po tym, jak 
został królem. Następnie przeczytaj wersety: Mosjasz 
11:2, 6–7, 15, 19 i zaznacz innym kolorem (jeśli to moż-
liwe), jaki wpływ miały czyny Noego na jego lud.

Wersety te ilustrują to, jaki wpływ na nasze uczynki 
mają ci, z którymi przebywamy. Rozważ, jaki wpływ 
wywierają twoi rówieśnicy na wybory, które podejmu-
jesz. Zastanów się przez chwilę, co robią współcześni 
ludzie, a co przypomina „[zapewnianie] utrzymania 
niegodziwym” (Mosjasz 11:6.

Mosjasz 11:20–12:17
Abinadi wzywa ludzi do pokuty i ostrzega ich przed niewolą
Mimo że król Noe oraz jego lud wybrali niegodziwość, 
Pan nadal ich kochał i chciał im pomóc. Zapoznaj się z 
pierwszymi czterema linijkami wersetu: Mosjasz 11:20 i 
odszukaj, co uczynił Pan, aby pomóc ludowi Noego.

Napisz następującą prawdę w swoich pismach świę-
tych obok wersetu: Mosjasz 11:20: Bóg wysyła 
proroków, aby pomóc nam odpokutować i abyśmy 
uniknęli niedoli.

Pan nakazał Abinadiemu podczas dwóch różnych 
okazji, aby ostrzegł ten lud.

 1. Narysuj poniższą tabelę w swoim dzienniku do stu-
diowania, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca, aby 

pod każdym odnośnikiem do wersetu z pisma świętego zapisać 
podsumowanie. Przestudiuj następujące wersety, a następnie na-
pisz podsumowanie ostrzeżeń, które dał Abinadi oraz jak zarea-
gowali na nie ludzie.

Przesłanie 
Abinadiego

Reakcja ludzi

Pierwsze 
ostrzeżenie

Mosjasz 11:20–25 Mosjasz 11:26–29
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Przesłanie 
Abinadiego

Reakcja ludzi

Drugie 
ostrzeżenie

Mosjasz 12:1–8 Mosjasz 12:9–10, 
13–17

 2. W swoim dzienniku do studiowania udziel odpowie-
dzi na następujące pytania dotyczące reakcji ludzi na 

ostrzeżenia Abinadiego:
 a. Jak myślisz, dlaczego byli oni źli na Abinadiego, mimo że pró-
bował im pomóc? Jak myślisz, dlaczego stanęli w obronie króla 
Noego, który prowadził ich do niedoli?
 b. Zwróć uwagę na wyrażenie: „jego lud był zaślepiony” w wer-
secie: Mosjasz 11:29. Jakie są niektóre przykłady reakcji i wpły-
wów, które wykorzystuje Szatan, aby „oślepić” prawych ludzi we 
współczesnym świecie?
 c. Co możesz zrobić, aby okazać pokorę, kiedy członkowie ro-
dziny, przywódcy kościelni lub prorocy zachęcają cię do podąża-
nia za słowem Boga?

Mosjasz 12:18–13:26
Bóg chroni Abinadiego, gdy gani króla Noego i jego 
kapłanów za odmowę przestrzegania przykazań i 
nauczania o nich
Zanim przystąpisz do dalszego studiowania rozdziału: 
Mosjasz 12, oceń siebie na skali od 1 do 10 (10 oznacza 
bycie w pełnej zgodzie), w jakim stopniu następujące 
zdania opisują ciebie:

- - - - - - -  Wiem, co powinienem robić, aby wieść życie 
zgodne z ewangelią Jezusa Chrystusa.

- - - - - - -  Żyję zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa.

Ucząc się na temat króla Noego i jego kapłanów, 
rozważ to, jak dobrze wiedzieli i w jakim stopniu 
żyli zgodnie z przykazaniami. Po tym, jak Noe wypro-
wadził Abinadiego z więzienia, kapłani zaczęli zadawać 
mu pytania związane z pismami świętymi. Przeczytaj 
fragment: Mosjasz 12:26–30 i zaznacz, co powiedział 
Abinadi, aby zganić Noego i jego kapłanów.

Jak myślisz, ile punktów w skali od 1 do 10 uzyskałby 
Noe i jego kapłani w kwestii posiadania wiedzy o 
przykazaniach i życia zgodnie z nimi? Co to znaczy 
przyłożyć się „z sercem”, aby zrozumieć? (zob. Mosjasz 
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12:27). Zapoznaj się z wersetem: Mosjasz 12:33 i 
podkreśl zasadę, która wskazuje, jak ważne jest życie 
zgodne z przykazaniami.

Abinadi głosił następującą prawdę: Jeśli będziemy 
przestrzegać przykazań Boga, zostaniemy zba-
wieni. Dlaczego posiadanie wiedzy, jak powinniśmy żyć, 
nie wystarcza, aby zostać zbawionym?   
 

Abinadi powiedział królowi Noemu oraz jego ka-
płanom, że nie żyli zgodnie z przykazaniami ani nie 
nauczali ich, a następnie zaczął wymieniać Dziesięcioro 
Przykazań. To rozgniewało króla, który nakazał, aby 
ukarano Abinadiego śmiercią. Bóg chronił Abinadiego 
i dał mu moc, dzięki której mógł dalej nauczać na 
temat Dziesięciorga Przykazań. Możesz je zaznaczyć i 
ponumerować we fragmentach: Mosjasz 12:35–36 oraz 
Mosjasz 13:12–24. Poniższa tabela ułatwi ci odnalezie-
nie poszczególnych dziesięciu przykazań:

Abinadi nauczał Dziesięciorga Przykazań

 1. Mosjasz 12:35

 2. Mosjasz 12:36; 13:12–13

 3. Mosjasz 13:15

 4. Mosjasz 13:16–19

 5. Mosjasz 13:20

 6. Mosjasz 13:21

 7. Mosjasz 13:22

 8. Mosjasz 13:22

 9. Mosjasz 13:23

 10. Mosjasz 13:24

Abinadi śmiało skarcił Noego i jego kapłanów za nie-
przestrzeganie Dziesięciu Przykazań słowami: „widzę, 
że nie są one wyryte w waszych sercach” (Mosjasz 
13:11). Abyś zastanowił się nad tym, w jakim stopniu 
przestrzegasz Dziesięciu Przykazań, wypełnij następu-
jącą samoocenę:

Poniższe zdania są wskazówką, jak 
głęboko Dziesięć Przykazań jest 
wyrytych w twoim sercu. Zaznacz 
w jakim stopniu te zdania są ade-
kwatne w twojej sytuacji.

Pr
aw

ie
 n

ig
dy

Cz
as

am
i

Cz
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to

Pr
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Kocham mojego Ojca Niebieskiego.

Stawiam Boga na pierwszym miejscu 
w moim życiu (przed przyjaciółmi, 
pasjami, majętnościami, moimi 
pragnieniami i innymi sprawami).

Wymawiam imię Pana z szacunkiem.

Zachowuję świętość dnia Sabatu, 
uczestnicząc w czynnościach, które 
zbliżają mnie do Pana; uznaję, że jest 
to Jego dzień, a nie mój.

Szanuję moich rodziców, okazując im 
szacunek i posłuszeństwo.

Kontroluję złość i nie zachowuję się 
brutalnie wobec ludzi.

Zachowuję czystość moralną. Unikam 
oglądania niestosownych filmów, 
używania niewłaściwego języka i 
niewłaściwych uczynków.

Powstrzymuję się od kradzieży i 
oszustwa.

Mówię prawdę.

Nie zazdroszczę (co oznacza, że nie 
pragnę tych rzeczy, które należą do 
innych osób).

 3. Przejrzyj swoje odpowiedzi i wyznacz cel, aby dokład-
niej przestrzegać Dziesięciu Przykazań. Zapisz swój cel w 

dzienniku do studiowania.

Mosjasz 13:27–14:12
Abinadi naucza o przyjściu Jezusa Chrystusa.
Przeczytaj: Mosjasz 13:28, 32–35 oraz słowa Starszego 
Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów: „Po tym, jak 
wykażemy się posłuszeństwem i dobrymi czynami, nie 
możemy zostać ocaleni przed śmiercią lub skutkami 
naszych osobistych grzechów bez   
 ”.
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Pełna wypowiedź Starszego Oaksa brzmi: „Po tym, jak 
wykażemy się posłuszeństwem i dobrymi czynami, nie 
możemy zostać ocaleni przed śmiercią lub skutkami na-
szych osobistych grzechów bez łaski okazanej poprzez 
zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa” („Another Testa-
ment of Jesus Christ”, Ensign, marzec 1994, str. 67).

Możesz zapisać tę prawdę obok fragmentu: Mosjasz 
13:28: Człowiek może być zbawiony tylko dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

W ciągu kilku minut przestudiuj fragment: Mosjasz 
14:1–12 i zaznacz słowa oraz wyrażenia, które opisują, 
co zrobił Jezus Chrystus za Swego życia, aby pomóc 
ci powrócić do naszego Ojca w Niebie. Zastanów się 
nad brzemieniem smutku i strapienia, jakie dźwigał dla 
ciebie Jezus Chrystus. Te wersety korespondują z treścią 
fragmentu: Ks. Izajasza 53:1–12. Abinadi przytoczył 
słowa napisane przez Izajasza (zob. Mosjasz 14:1).

 4. W swoim dzienniku do studiowania napisz, jak byś 
wyjaśnił swojemu koledze, czego fragment: Mosjasz 

14:4–5 naucza na temat Jezusa Chrystusa.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 11–14 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 12: DZIEŃ 4

Mosjasz 15–17
Wprowadzenie
Zapis zawierający nauki proroka Abinadiego skie-
rowane do króla Noego i jego kapłanów ma swoją 
kontynuację w rozdziałach: Mosjasz 15–17. Świadczył 
on o roli Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela. Jeden z 
kapłanów Noego, Alma, uwierzył Abinadiemu. Król 
Noe wypędził Almę i nakazał, aby Abinadi poniósł 
śmierć w ogniu. Abinadi był wierny Bogu w każdej 
sytuacji, w której się znalazł.

Mosjasz 15–16
Abinadi naucza o roli Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela
Spędź kilka minut na odnalezieniu i zakreśleniu słów: 
odkupić, odkupiony i odkupienie w rozdziałach: Mo-
sjasz 15–16. Powtórzenie słowa w danej części pisma 

świętego często jest oznaką tego, że słowo to jest ważne 
w przesłaniu autora tekstu. Studiując dzisiejszy mate-
riał, odszukaj to, czego nauczał Abinadi o odkupieniu.

Aby pomóc ci w zrozumieniu roli Jezusa Chrystusa 
jako Odkupiciela, skorzystaj z poniższego obrazka:

Wyobraź sobie, że złamałeś prawo i zostałeś ukarany 
najcięższą karą, jaką tylko przewiduje prawo. Być może 
ta kara dotyczy zasądzonej dużej grzywny, odsiadki 
w więzieniu lub nawet śmierci. Jak czułbyś się, gdyby 
spotkała cię tak surowa sankcja? Czy znasz zgodny z 
prawem i uczciwy sposób, aby uniknąć tej kary?

Napisz na obrazku słowo Ja pod słowem Przestępca i 
Sprawiedliwość pod słowem Kara. Każdy z nas w swoim 
życiu złamał prawa Boga i każdy z nas musi spełnić wy-
magania sprawiedliwości. Sprawiedliwość wymaga, aby 
każdy grzesznik otrzymał karę za popełniony grzech.

Przeczytaj następującą wypowiedź 
Starszego Richarda G. Scotta z Kworum 
Dwunastu Apostołów i podkreśl dwie 
konsekwencje złamania praw Boga: 
„Sprawiedliwość […] wymaga, aby za 
każde złamane prawo ponieść karę. Kiedy 

zachowujecie prawa Boga, jesteście błogosławieni, ale 
nie można zdobyć dodatkowych punktów, które 
można by zaoszczędzić, aby zaspokoić wymogi 
sprawiedliwości co do praw, które łamiecie. Jeśli się z 
nimi nie uporacie, złamane prawa sprawią, że wasze 
życie będzie pełne cierpienia i uniemożliwią wam one 
powrót do Boga” („Zadośćuczynienie może zapewnić 
wam spokój i szczęście”, Ensign lub Liahona, listopad 
2006, str. 42).

Konsekwencjami złamania praw Boga jest nieszczę-
ście i brak możliwości, aby żyć z Bogiem. Przeczytaj 
wersety: Mosjasz 15:1, 7–9 i zaznacz wyrażenia, które 
wskazują na to, jak Zadośćuczynienie Zbawiciela speł-
nia wymagania sprawiedliwości.

Skorzystaj ze słownika, aby odnaleźć definicje następu-
jących słów:

Odkupić (Mosjasz 15:1)   
 

Wstawienie się (Mosjasz 15:8)   
 

Przestępca

Grzywna? 
Więzienie? 

Śmierć?

Kara
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Pomiędzy (Mosjasz 15:9)  

Możesz zapisać niektóre z tych definicji obok odpo-
wiednich wersetów.

Czasami ludzie nie rozumieją opisu Jezusa Chrystusa, 
który podał Abinadi we fragmencie: Mosjasz 15:2–5, 
mówiąc, że (1) jest Synem Boga, Ojca oraz (2) Ojcem. 
Następująca wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda 
z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnia boską na-
turę Jezusa Chrystusa: „Jak nauczał Abinadi, Chrystus 
został ‘poczęty mocą Boga’ (Mosjasz 15:3), ma zatem w 
sobie moc Ojca. Poza tym, że Chrystus posiada boskie 
pokrewieństwo, jest On także Ojcem, gdyż jest Stwórcą 
nieba i ziemi [zob. Mosjasz 15:4], jest ojcem naszego 
duchowego ponownego narodzenia i zbawienia oraz 
wiernie wypełnia wolę Ojca, ceniąc ją ponad swą wła-
sną — i tym samym ma prawo do Jego mocy” (Christ 
and the New Covenant [1997], str. 183–184).

Przestudiuj fragment: Mosjasz 15:5–7 i zastanów się 
nad ceną, jaką Chrystus zapłacił, aby cię odkupić lub 
by stanąć pomiędzy tobą a wymaganiami sprawiedli-
wości. Na obrazku napisz: Jezus Chrystus pomiędzy: 
Przestępcą a: Karą.

Ważne jest zrozumienie, że Zbawiciel nie wymazuje 
wymagań sprawiedliwości, ale stoi pomiędzy sprawie-
dliwością a nami. Jeśli odpokutujemy, On wypełni te 
wymagania poprzez przyjęcie kary w naszym imieniu.

 1. Uzupełnij następujące ćwiczenia w swoim dzienniku 
do studiowania:

 a. Zapisz: Ci, którzy pragnęli zostać odkupieni (Mosjasz 15:11–
12; 16:13). Następnie odszukaj we fragmencie: Mosjasz 15:11–
12; 16:13, kto zostanie odkupiony. Powiedz, co znalazłeś.
 b. Zapisz: Ci, którzy nie chcieli zostać odkupieni (Mosjasz 
15:26–27; 16:2–5, 12). Następnie odszukaj we fragmencie: Mo-
sjasz 15:26–27; 16:2–5, 12 powodów, dla których niektóre 
osoby nie zostaną odkupione. Wyjaśnij, co znalazłeś.

 2. Korzystając z tego, czego się nauczyłeś w poprzednim 
ćwiczeniu, odpowiedz na następujące pytania w swoim 

dzienniku do studiowania:
 a. Co decyduje o tym, kto zostanie odkupiony od swoich grze-
chów?
 b. Czego nauczyłeś się z kontrastujących ze sobą: „woli” Jezusa 
Chrystusa w wersecie: Mosjasz 15:7 oraz „woli” tych, którzy czy-
nili zło w wersecie: Mosjasz 16:12?

Jezus Chrystus spełnia wymagania sprawiedliwo-
ści dla tych wszystkich, którzy odpokutują. Cena, 
jaką Zbawiciel zapłacił za każdego z nas, jest bardzo 
osobistym darem dla każdego, kto odpokutuje i będzie 
czynił wolę Ojca. Przeczytaj werset: Mosjasz 15:10 i 
podkreśl wyrażenie: „ujrzy swe potomstwo”.

Przeczytaj fragment: Mosjasz 15:10–12 
oraz następującą wypowiedź Starszego 
Merrilla J. Batemana, emerytowanego 
członka Siedemdziesiątych:

„Prorok Abinadi […] mówi ponadto, że 
‘gdy odda swe życie na ofiarę za grzechy, 

ujrzy swe potomstwo’ (Mosjasz 15:10). Abinadi na-
stępnie określa potomstwo Zbawiciela jako proroków i 
tych, którzy za nimi podążają. Przez wiele lat myślałem 
o doświadczeniu Zbawiciela, przez które przeszedł w 
Ogrodzie i na krzyżu, w miejscach, w których na Jego 
barkach spoczęło mnóstwo grzechów. Jednak dzięki 
słowom Almy, Abinadiego i Izajasza oraz innych proro-
ków mój pogląd uległ zmianie. Zamiast bezosobowego 
zalewu grzechów była długa kolejka osób, kiedy Jezus 
odczuwał ‘nasze słabości’ (List do Hebrajczyków 4:15, 
‘nasze choroby nosił, nasze cierpienia […], [lecz] zra-
niony jest za występki nasze’ (Ks. Izajasza 53:4–5.
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Zadośćuczynienie było intymnym, osobistym doświad-
czeniem, dzięki któremu Jezus poznał, w jaki sposób 
pomóc każdemu z nas” („Wzór dla wszystkich”, Ensign 
lub Liahona, listopad 2005, str. 75–76).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Co to znaczy stać się potomstwem Jezusa Chrystusa? (zob. 
Mosjasz 15:12).
 b. Co robisz, abyś został zaliczony do potomstwa Jezusa Chrystusa?

Możesz nadać wersetowi: Mosjasz 15:10 bardziej oso-
bisty charakter poprzesz wstawienie swojego imienia w 
miejsce „jego potomstwo” w tej części wersetu, którą 
podkreśliłeś. Zastanów się przez chwilę, co to znaczy 
mieć Odkupiciela, który widział cię i zna cię osobiście.

Jakie konsekwencje spotkają osobę, która odrzuci 
odkupienie? Powróć do wersetu: Mosjasz 16:5. Korzy-
stając z informacji zawartych w powyższym wersecie, co 
dzieje się w sytuacji, gdy przestępca uporczywie tkwi w 
grzechu i odrzuca pokutę? Przeczytaj fragment: Nauki i 
Przymierza 19:16–17 i odszukaj, co się stanie z tymi, któ-
rzy odrzucą pokutę i nie przyjmą odkupienia Zbawiciela.

Abinadi nauczał, że odkupienie Jezusa Chrystusa 
uratuje nas nie tylko od grzechu, ale także od śmierci. 
Każdy zostanie uratowany, ale niektórzy zostaną urato-
wani wcześniej niż inni. Abinadi użył terminu „pierw-
sze zmartwychwstanie”, aby wyjaśnić, że sprawiedliwi i 
niewinni zmartwychwstaną przed niegodziwymi (zob. 
Mosjasz 15:21–22). Sprawiedliwi zostaną odku-
pieni od śmierci w pierwszym zmartwychwstaniu, 
a niegodziwi muszą czekać na zmartwychwstanie 
aż do czasu, kiedy skończy się Milenium (zob. NiP 
76:85, 106).

 4. Zastanów się nad wersetami, które studiowałeś w 
rozdziale: Mosjasz 15. Wyobraź sobie, że miałeś możli-

wość przekazać Zbawicielowi informację za pośrednictwem po-
słańca. Zapisz, co byś napisał Zbawicielowi, mając na uwadze to, 
co On dla ciebie uczynił.

Zbawiciel pragnie przyprowadzić nas z powrotem do 
obecności naszego Ojca w Niebie. On wstawia się za 
nas, pośredniczy i jest naszym orędownikiem. Zbawi-
ciel zaspakaja wymagania sprawiedliwości wobec nas, 
kiedy pokutujemy.
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Mosjasz 17
Alma wierzy Abinadiemu i zostaje wygnany; Abinadi 
zostaje zabity
Czy kiedykolwiek widziałeś kogoś, kto stanął w obro-
nie prawości w trudnych okolicznościach? Jaki był  
tego skutek?

Kiedy Abinadi przekazał swoje przesłanie, zakończył 
przemowę, jeden z kapłanów o imieniu Alma próbował 
przekonać króla, że Abinadi mówił prawdę i powinien 
zostać uwolniony. Król wygnał Almę i posłał za nim 
swe sługi, aby go zabili. Alma ukrył się i spisał słowa 
Abinadiego.

Nawrócenie Almy ma wielkie znaczenie. Ponieważ za-
pisał słowa Abinadiego, wiele pokoleń i ludzi było bło-
gosławionych. Owoce nawrócenia Almy będą bardziej 
oczywiste, kiedy będziesz studiował kolejne rozdziały. 
Król oraz jego kapłani naradzali się ze sobą przez trzy 
dni przed wydaniem wyroku śmierci na Abinadiego 
(zob. Mosjasz 17:1–6, 13).

 5. Fragmenty: Mosjasz 17:7–10 i Mosjasz 17:11–12 za-
wierają porównanie wyborów, których dokonał Abinadi i 

król Noe. Po przestudiowaniu tych wersetów, udziel krótkich od-
powiedzi na poniższe pytania w swoim dzienniku do studiowania:
 a. Które z ostatnich słów Abinadiego wywarły na tobie najwięk-
sze wrażenie?
 b. Jak myślisz, dlaczego słowa Abinadiego wywołały u króla No-
ego taką reakcję?
 c. Jaki wpływ wywarli kapłani na króla Noego?
 d. Jaką inspirację stanowi dla ciebie przykład Abinadiego, aby 
być lojalnym wobec Boga w każdej sytuacji?

Prezydent Gordon B. Hinckley oświadczył: „Bądźcie 
silni — stając w obronie tego, co właściwe. Żyjemy w 
czasach kompromisu i przyzwolenia. W sytuacjach co-
dziennych prób wiemy, co jest właściwe, ale pod presją 
naszych rówieśników i schlebiających głosów tych, 
którzy chcą nas przekonać, poddajemy się. Idziemy na 
kompromis. Zgadzamy się. Poddajemy się i jest nam 
za to wstyd. […] Musimy pielęgnować siłę, aby postę-
pować zgodnie z naszymi przekonaniami” („Building 
Your Tabernacle”, Ensign, listopad 1992, str. 52).

Zapisz w swoich pismach świętych obok fragmentu: Mo-
sjasz 17:9–12: Będę lojalny wobec Boga w każdej sytuacji.

 6. Aby odnieść do siebie moralną odwagę i osobiste 
przekonanie, którym odznaczał się Abinadi, przeczytaj wer-

set: Mosjasz 17:20 i uzupełnij poniższe zdanie w swoim dzienniku 
do studiowania: Muszę być lojalny wobec Boga, kiedy…

Na zakończenie dzisiejszej lekcji pomyśl o członku ro-
dziny lub koledze, który mógłby odnieść korzyść z wy-
słuchania tego, czego się dziś nauczyłeś i co odczułeś. 

Jeśli to możliwe, podziel się tym, czego się nauczyłeś 
oraz swoim pragnieniem, aby być lojalnym wobec Pana 
w trudnych czasach.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 15–17 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 13: DZIEŃ 1

Mosjasz 18
Wprowadzenie
Alma, który był kapłanem niegodziwego króla Noego, 
uwierzył w słowa proroka Abinadiego i odpokutował 
za swoje grzechy. Po śmierci Abinadiego Alma pota-
jemnie nauczał innych na temat Jezusa Chrystusa. Ci, 
którzy uwierzyli Almie, pragnęli przyłączyć się do stada 
Boga. Zawarli przymierze chrztu w miejscu zwanym 
wodami Mormon. Studiując rozdział: Mosjasz 18, od-
szukaj to, czego Alma nauczał na temat obietnic, które 
zawierasz podczas chrztu oraz co Pan obiecuje, że dla 
ciebie zrobi, jeśli ich dotrzymasz.

Mosjasz 18:1–16
Alma naucza i chrzci ludzi
Pomyśl o swoim chrzcie. Jakie szczegóły związane z tym 
doświadczeniem tkwią w twojej pamięci? W jaki spo-
sób przygotowałeś się do chrztu? Jakich uczuć wtedy 
doświadczyłeś? Co dzisiaj cenisz w swoim chrzcie, 
bardziej niż w dniu, w którym zostałeś ochrzczony?

Rozdział: Mosjasz 18 pomaga zrozumieć przymierze, 
które zawieramy z Bogiem podczas chrztu. Przymierze 
jest „umową między Bogiem a człowiekiem, lecz nie 
stanowią oni w tej umowie równorzędnych stron. Bóg 
ustala warunki przymierza, a ludzie zgadzają się czynić 
to, o co ich poprosi. Bóg następnie obiecuje ludziom 
określone błogosławieństwa za posłuszeństwo” (Guide 
to the Scriptures, „Covenant”, adres internetowy: 
scriptures.lds.org).

Aby zrozumieć, w jaki sposób rozdział: Mosjasz 18 
pomaga nam zrozumieć przymierze chrztu, zwróć 
uwagę na zarys tego rozdziału: Mosjasz 18:1–7, Przy-
gotowywanie się na zawarcie przymierza; Mosjasz 
18:8–16, Zawarcie przymierza; i Mosjasz 18:17–30, 
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Życie zgodnie z przymierzem. Możesz zapisać każdy z 
tematów (na przykład Przygotowywanie się do zawarcia 
przymierza) obok wersetów w twoich pismach świętych, 
do których się odnosi.

Przeczytaj wersety: Mosjasz 18:1–2, 6–7 i odszukaj 
doktryny i zasady, o których nauczał ludzi Alma, a które 
mówią o tym, w jaki sposób możemy przygotować się do 
chrztu. W wyznaczonym miejscu napisz, jak rozumie-
nie nauk, które Alma dał ludziom, może pomóc dzisiaj 
komuś przygotować się do chrztu.   
  
 

We fragmencie: Mosjasz 18:8–11 zapisano, że Alma 
pomógł swojemu ludowi zrozumieć obietnice, które 
mieli zawrzeć i otrzymać w ramach przymierza chrztu.

 1. Narysuj poniższą tabelę w swoim dzienniku do stu-
diowania. Odnajdź we fragmencie: Mosjasz 18:8–11 to, 

czego Alma nauczał na temat obietnic, które zawieramy z Bogiem 
(to, co „pragniemy” zrobić) oraz obietnice, które daje nam Bóg, 
kiedy zostaniemy ochrzczeni. Zapisz to, co odnalazłeś, w odpo-
wiedniej kolumnie tebeli.

Obiecuję Bóg obiecuje

Jedną z zasad ewangelii widoczną we fragmencie: 
Mosjasz 18:8–11 jest: Otrzymujemy Ducha Pana i 
obietnicę życia wiecznego poprzez zawarcie i do-
trzymywanie przymierza chrztu.

 2. Pod tabelą w swoim dzienniku do studiowania napisz 
podsumowanie tego, czego nauczyłeś się na temat waż-

ności zawierania i dotrzymywania przymierzy chrztu.

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Josepha B. 
Wirthlina z Kworum Dwunastu Apostołów i podkreśl 
błogosławieństwa, które otrzymujemy, kiedy rozu-
miemy obietnice, które składamy podczas chrztu: „W 
moim życiu zaobserwowałem, że gdy ludzie dojdą do 
pełnego zrozumienia błogosławieństw i mocy swego 
przymierza chrztu, czy to jako nowo nawróceni, czy 
jako członkowie urodzeni w Kościele, wtedy w życiu za-
czynają odczuwać wielką radość i zaczynają wykonywać 
swe obowiązki w królestwie z zaraźliwym wręcz entu-
zjazmem” („Alma the Elder: A Role Model for Today”, 
w: Heroes from the Book of Mormon [1995], str. 84).

 3. Napisz w swoim dzienniku do studiowania o tym, jaki 
wpływ ma na każdy dzień twojego życia przymierze, które 

zawarłeś podczas chrztu. (Na przykład, zastanów się, jaki związek 

ma obietnica „zawsze dawać świadectwo o Bogu” z tym, jak 
traktujesz bliźnich, wliczając w to, jak traktujesz członków swojej 
rodziny, sprawy, które omawiasz, że swoimi przyjaciółmi i znajo-
mymi, język, którego używasz, rodzaje filmów oraz programów 
telewizyjnych, które oglądasz, muzykę, której słuchasz, twój sto-
sunek do ludzi oraz to, z kim chodzisz na randki, a także jak re-
agujesz, kiedy ktoś krytykuje twoją wiarę).

Uważnie zapoznaj się z fragmentem: Mosjasz 18:12–16 
i odszukaj przykłady na to, w jaki sposób Pan wypełnił 
Swoją część przymierza z Almą oraz z jego ludem po 
tym, jak zostali ochrzczeni. Możesz zaznaczyć to, co 
znalazłeś.

 4. Napisz w swoim dzienniku do studiowania o tym, 
kiedy czułeś się błogosławiony przez Pana Jego Duchem, 

ponieważ dotrzymywałeś obietnic, które złożyłeś podczas chrztu, 
aby Mu służyć.

Mosjasz 18:17–30
Alma ustanawia Kościół Jezusa Chrystusa pośród tego ludu
Jak często myślisz o przymierzach, które zawarłeś 
podczas chrztu i które odnawiasz, kiedy przyjmujesz 
sakrament? Jak często powinieneś o nich myśleć? 
Kiedy zazwyczaj rozmyślasz o tych przymierzach?

Prezydent Henry B. Eyring z Rady Prezy-
denta Kościoła nauczał, jak ważne jest 
dotrzymywanie przymierzy zawartych z 
Panem: „Święci w Dniach Ostatnich są 
ludem przymierza. Od dnia chrztu 
poprzez duchowe kroki milowe naszego 

życia zawieramy obietnice z Bogiem, a On zawiera 
obietnice z nami. On zawsze dotrzymuje Swoich 
obietnic składanych przez Jego upoważnione sługi, a 
kluczowy test naszego życia polega na tym, czy to my 
zawrzemy z Nim przymierza i czy dotrzymamy ich” 
(„Witnesses of God”, Ensign, listopad 1996, str. 30).

Przeczytaj wersety: Mosjasz 18:17–18, 20–23, 27–29 i 
odszukaj, w jaki sposób członkowie Kościoła w czasach 
Almy dotrzymywali swoich przymierzy chrztu. Możesz 
zaznaczyć wyjątkowe słowa lub wyrażenia w werse-
tach: Mosjasz 18:22, 26, 30, które wskazują na to, że 
wielkie błogosławieństwa przychodzą do tych, 
którzy dotrzymują przymierza chrztu.

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania: Jaka jest jedna rzecz, którą będziesz robił, aby 

pilniej dotrzymywać przymierzy zawartych podczas chrztu? W jaki 
sposób dotrzymasz tego zobowiązania?
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Mosjasz 18:31–35
Osoby należące do Kościoła uciekają przed 
prześladowaniami ze strony króla Noego
Przestudiuj fragment: Mosjasz 18:31–33, aby do-
wiedzieć się, co robił król Noe w mieście Lehi- Nefi, 
podczas gdy Alma wraz ze swoim ludem cieszyli się 
z powodu wielkich błogosławieństw, przebywając w 
okolicy wód Mormon. Przeczytaj werset: Mosjasz 18:34, 
a następnie fragment: Mosjasz 23:1–2, aby dowiedzieć 
się, w jaki sposób Alma został „ostrzeżony” o niebez-
pieczeństwie czyhającym na jego lud.

Możesz zapisać tę prawdę obok wersetu: Mosjasz 
18:34: Pan ostrzega prawych, gdy znajdują się w 
niebezpieczeństwie.

Przeczytaj następujące doświadczenie, którym podzie-
lił się Starszy Neil L. Andersen z Kworum Dwunastu 
Apostołów, które ilustruje tę prawdę:

„Mój przyjaciel, pracując jako agent 
specjalny FBI, prowadził dochodzenie 
przeciwko grupie przestępczej zajmującej 
się przerzutem narkotyków do Stanów 
Zjednoczonych.

Pewnego razu on i jeszcze jeden agent udali się do 
mieszkania, w którym, jak przypuszczali, pewien znany 
dealer rozprowadzał kokainę. Mój przyjaciel tak opisał 
to, co się stało:

‘Zapukaliśmy do drzwi dealera narkotyków. Podejrzany 
otworzył drzwi i zobaczywszy nas, starał się zasłonić 
nam widok. Lecz było za późno — zobaczyliśmy już 
kokainę na jego stole.

Jakiś mężczyzna i kobieta, którzy siedzieli przy stole, 
natychmiast zaczęli ją sprzątać. Musieliśmy zabezpie-
czyć dowody, więc szybko popchnąłem podejrzanego, 
który blokował drzwi. Kiedy popchnąłem go, moje oczy 
napotkały jego wzrok. Co dziwne, nie wyglądał na roz-
łoszczonego czy wystraszonego. Uśmiechał się do mnie.

Jego oczy i rozbrajający uśmiech sprawiły wrażenie, że 
jest niegroźny, więc szybko go puściłem i zacząłem iść 
w stronę stołu. Podejrzany był teraz za mną. I w owej 
chwili odezwał się mój instynkt, do głowy przyszła 
myśl: ‘Wystrzegaj się zła za uśmiechniętymi oczami’.

Natychmiast odwróciłem się do podejrzanego. Jego 
dłoń spoczywała w dużej przedniej kieszeni. Instynk-
townie chwyciłem jego rękę i wyszarpnąłem ją z 
kieszeni. Dopiero wówczas dostrzegłem, że trzymał w 
dłoni półautomatyczny pistolet gotowy do strzału. W 
całym tym zamieszaniu rozbroiłem mężczyznę’. […]

[…] Duch Święty ostrzegł mojego przyjaciela przed 
niebezpieczeństwem fizycznym. Duch Święty ostrzeże 
was również przed niebezpieczeństwem duchowym” 
(„Wystrzegaj się zła za uśmiechniętymi oczami”, Ensign 
lub Liahona, maj 2005, str. 46–47).
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 6. Napisz w swoim dzienniku do studiowania o uczu-
ciach, które otrzymałeś od Ducha Świętego, lub doświad-

czeniach, które pamiętasz, kiedy zostałeś ostrzeżony lub 
ochroniony przed fizycznym lub duchowym niebezpieczeństwem, 
bądź napisz na temat doświadczenia, które miała osoba, którą 
znasz lub o której czytałeś lub usłyszałeś.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 18 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 13: DZIEŃ 2

Mosjasz 19–20
Wprowadzenie
Po tym, jak lud Almy uciekł przed armią króla Noego, 
ludzie, którzy pozostali z Noem, cierpieli w wyniku 
konsekwencji, które przepowiedział Abinadi. Historia 
Nefitów przebywających w kraju Lehi- Nefi przypo-
mina nam o tym, że kiedy odrzucamy radę sług Pana, 
doświadczamy poważnych konsekwencji. Z drugiej 
strony, kiedy jesteśmy posłuszni prorokom, cieszymy 
się pokojem i bezpieczeństwem mimo prób. Studiując 
tę lekcję, zastanów się nad tym, jak możesz uzyskać 
spokój i bezpieczeństwo, którego źródłem jest słucha-
nie rad współczesnych proroków Pana.

Mosjasz 19–20
Nefici w kraju Lehi- Nefi doświadczają wypełnienia się 
proroctw Abinadiego
Przeczytaj następujące doświadczenie, którym podzielił 
się Starszy David R. Stone, który służył jako członek Sie-
demdziesiątych, a następnie zastanów się, jak ważne są 
duchowe ostrzeżenia, które otrzymujemy od proroków:

„Pewnej niedzieli […] powitaliśmy piękny poranek w 
Santo Domingo na Dominikanie. Karaibskie słońce 
jasno świeciło na bezchmurnym niebie. Powiewał 
delikatny wiaterek, który szeleścił w liściach drzew; było 
ciepło spokojnie i cicho. Jednak tego dnia, gdzieś daleko 
na morzu, poza zasięgiem naszych fizycznych zmysłów, 
zbliżała się do nas niszczycielska śmierć, nieprzejed-
nana i nie do powstrzymania. Centrum ds. huraganów 
miało obowiązek śledzenia i przewidywania kierunku 
huraganu Georges i ciągle uaktualniano informacje, 
które były dostępne w Internecie. W spokojnym zaciszu 
cichego poranka, dzięki urządzeniom, na wirtualnym 

niebie zobaczyłem przewidywaną trasę huraganu, który 
miał uderzyć w samo serce Santo Domingo.

W ciągu 48 godzin gwałtowny huragan nawiedził tę 
wyspę […], pozostawiając po sobie zniszczenia, spu-
stoszenie i śmierć. […]

Choć zniszczenia, straty i liczba zabitych były tak 
ogromne, jak to bywa w przypadku tych niebywałych 
zjawisk o wielkiej sile, to spustoszenie, jakie sieją w ży-
ciu ludzi duchowe huragany, są jeszcze większe. Rozju-
szone moce wywołują o wiele bardziej niszczące skutki 
niż rzeczywiste cyklony, ponieważ niszczą nasze dusze i 
ograbiają nas z wiecznej perspektywy i obietnic. […]

Znajdujemy się na ścieżce duchowych huraganów, kiedy 
pogrążamy się w złości, alkoholu, nadużyciu, pożądaniu 
i rozwiązłości, pornografii, narkotykach, pysze, chciwości, 
przemocy, zazdrości i kłamstwie — lista jest długa. […]

Mamy jednak opiekunów ostrzegających nas przed 
duchowymi huraganami, którzy są powołani do 
obserwowania i ostrzegania, pomagając nam uniknąć 
duchowego zniszczenia, szkód czy nawet śmierci. Nasi 
strażnicy na wieży są nam znani jako apostołowie i 
prorocy. Są oni naszymi duchowymi oczami na nie-
bie i wiedzą poprzez natchnienie i przemyślenia oraz 
czystą inteligencję, jaki kierunek mogą obrać podobne 
sztormy. Ciągle zabierają głos, ostrzegając nas, mówiąc 
nam o opłakanych konsekwencjach dobrowolnego i 
swawolnego naruszania przykazań Pana. Rozmyślne 
ignorowanie ich ostrzeżeń prowadzi do niedoli, 
smutku i wyniszczenia. Podążanie za ich radami ozna-
cza naśladowanie wybranych sług Pana, którzy prowa-
dzą nas na duchowe łąki pokoju i obfitości” („Spiritual 
Hurricanes”, Ensign, listopad 1999, str. 31–32).

Przez chwilę zastanów się nad niebezpieczeństwami, 
o których ostrzegali nas prorocy i apostołowie. Jak ich 
słowa mogą nas ochronić przed „duchowymi huraga-
nami”?

Bóg posłał Abinadiego, aby ostrzegł lud zamieszkujący 
kraj Lehi- Nefi przed zniszczeniem, którego doświad-
czą, jeśli nie odpokutują.

 1. Przerysuj następującą tabelę do swojego dziennika do 
studiowania, pozostawiając wystarczająco miejsca, aby 

zapisać z każdy odsyłaczy:

Proroctwo o ludzie króla 
Noego (Mosjasz 12:1–2)

Wypełnienie (Mosjasz 19:10, 
14–15; 20:20; 21:2–4, 8, 
10–13)

Proroctwo dotyczące króla 
Noego (Mosjasz 12:3)

Wypełnienie (Mosjasz 
19:18–20)
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A. B.

Zapoznaj się z proroctwami Abinadiego dotyczącymi ludu za-
mieszkującego kraj Lehi- Nefi poprzez przeczytanie odsyłaczy do 
pism świętych z lewej kolumny. Pod odpowiednim odsyłaczem 
zapisz konsekwencje, o których Abinadi powiedział, że doświad-
czą ich król Noe i jego lud, jeśli nie odpokutują. Na dole lewej 
kolumny (A) zapisz, co byś myślał i co byś zrobił, gdybyś usłyszał 
ostrzeżenia Abinadiego.
Zanim zajmiesz się prawą kolumną, uzupełnij poniższe 
ćwiczenie w podręczniku. To ćwiczenie pomoże ci za-
poznać się z wydarzeniami opisanymi we fragmencie: 
Mosjasz 19–20 i rozpoznać wypełnienie się proroctw 
Abinadiego zapisanych w ostatnich rozdziałach.

Studiując rozdziały: Mosjasz 19–20, ponumeruj kolejno 
11 wydarzeń, o których jest tam mowa. Nagłówki roz-
działów znajdujące się na początku każdego rozdziału 
pomogą ci w tym.

- - - - - - -  Gideon dąży do zabicia króla Noego.

- - - - - - -  Kobiety i dzieci Nefitów błagają Lamanitów, aby ich nie zabijali.

- - - - - - -  Król Noe ponosi śmierć w ogniu.

- - - - - - -  Armia Lamanitów podchodzi do granic Szemlon.

- - - - - - -  Kapłani króla Noego porywają 24 córki Lamanitów.

- - - - - - -  Król Lamanitów błaga swą armię, aby oszczędziła lud Limhiego.

- - - - - - -  Niektórzy z ludzi Noego uciekają przed Lamanitami, pozostawiając  
 za sobą kobiety i dzieci.

- - - - - - -  Limhi nakazuje swoim ludziom, aby nie zabijali króla Lamanitów.

- - - - - - -  Przez dwa lata między Nefitami a Lamanitami panuje pokój.

- - - - - - -  Limhi obiecuje, że jego lud będzie płacił Lamanitom jako daninę  
 połowę swych majętności.

- - - - - - -  Nefici odpierają atak Lamanitów i dokonują pojmania ich króla.

(Odpowiedzi do tego ćwiczenia znajdują się na końcu 
lekcji).

 2. Po tym, jak ponumerowałeś 11 wydarzeń, powróć do 
tabeli, którą narysowałeś w swoim dzienniku do studio-

wania. Zapoznaj się z treścią wersetów z pism świętych z prawej 
kolumny, aby dowiedzieć się, jak wypełniły się proroctwa Abina-
diego. Zapisz te szczegóły w swojej tabeli w prawej kolumnie. Na 
końcu prawej kolumny (B) wyjaśnij, czego nauczyłeś się na temat 
konsekwencji związanych z odrzuceniem ostrzeżenia danego 
przez proroka.

Przeczytaj werset: Mosjasz 20:21 i zaznacz słowa Gide-
ona, które świadczą o tym, że zrozumiał, iż odrzucenie 
słów sług Pana sprowadza cierpienie i smutek.

Przeczytaj wersety: Nauki i Przymierza 133:63, 70–72, 
aby zrozumieć, jakie zastosowanie ma ta zasada do 
tych, którzy żyjąc w dniach ostatnich, nie będą słuchali 
Pana oraz Jego sług. Możesz napisać te wersety z pisma 
świętego jako odnośnik do wersetu: Mosjasz 20:21. 
Zajrzyj do przemówień z ostatniej konferencji, które 
możesz znaleźć w czasopismach kościelnych: Ensign 
lub Liahona (wydanie majowe lub listopadowe), które 
znajdują się także na stronie LDS.org, aby odszukać 
słowa proroków dotyczące tych kwestii.

Zastanów się nad następującym pytaniem: Jakie nauki 
usłyszałeś ostatnio od proroków, a które pomogą 
poszczególnym osobom, rodzinom i narodom uniknąć 
cierpienia i smutku?

Aby poznać przykład cierpienia i smutku, który spo-
wodowany jest odrzuceniem proroków Pana, odszukaj 
konsekwencje, o których mówił Starszy Dallin H. Oaks 
z Kworum Dwunastu Apostołów, które doświadczą ci, 
którzy oglądają pornografię:

„Pornografia osłabia zdolność cieszenia 
się normalnym, emocjonalnym, roman-
tycznym i duchowym związkiem z osobą 
płci przeciwnej. Niszczy moralne bariery, 
które blokują nieodpowiednie, anormalne 
i sprzeczne z prawem zachowanie. W 

miarę jak sumienie ulega znieczuleniu, osoby ogląda-
jące pornografię zaczynają działać pod wpływem tego, 
co widzą, nie bacząc na skutki w ich własnym życiu lub 
życiu innych ludzi.

Ponadto pornografia uzależnia. Osłabia zdolność 
podejmowania decyzji i ‘łapie’ tych, którzy ją oglądają, 
ciągnąc ich z powrotem do siebie po więcej i więcej” 
(„Pornografia”, Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 89).

Zastanów się nad przykładami smutku i cierpienia, 
które są spowodowane ignorowaniem rady proroków 
odnośnie do takich tematów, jak hazard, pornografia, 
Słowo Mądrości, oszukiwanie, tatuaże, kolczyki w róż-
nych miejscach ciała, nieskromny ubiór lub chodzenie 
na randki przed ukończeniem 16 lat.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytanie: Jak postępowanie zgodnie z radą sług Pana, 

która dotyczy takich tematów, jak wzmocnienie rodzin, życie 
zgodne z prawem czystości moralnej lub przestrzeganie Słowa 
Mądrości, pomaga poszczególnym osobom i rodzinom uniknąć 
cierpienia i smutku, którego doświadczają?

Starszy Robert D. Hales z Kworum Dwunastu Apo-
stołów świadczył, że możemy otrzymać pokój i po-
wrócić do obecności Boga, jeśli będziemy naśladować 
proroków:



137

„Daję wam moje świadectwo, że współcześni prorocy 
mają takie same cechy, jak pradawni prorocy oraz jak 
inni prorocy w tej dyspensacji. […]

[…] Nasze duchowe bezpieczeństwo zależy od tego, 
czy zwracamy się ku wyraźnemu głosowi naszego 
żyjącego proroka. Jeśli będziemy słuchać jego głosu i 
będziemy posłuszni jego radom, będziemy żyć tak, jak 
Chrystus by tego chciał i wytrwamy do końca, abyśmy 
pewnego dnia wraz ze swoimi rodzinami powrócili do 
naszego Ojca w Niebie i naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa i przebywali w ich obecności” („Hear the 
Prophet’s Voice and Obey”, Ensign, maj 1995, str. 17).

 4. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania o tym, jak 
chciałbyś, aby nauki zawarte w rozdziałach: Mosjasz 19–

20 wpłynęły na twoje posłuszeństwo radom proroków Pana. Po-
myśl o doświadczeniu, dzięki któremu otrzymałeś spokój lub 
duchowe bezpieczeństwo, dlatego że podążałeś za radą sług 
Pana i zapisz je w swoim dzienniku do studiowania.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 19–20 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
Odpowiedzi do ćwiczenia, w którym numerowałeś 
wydarzenia: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9.

CZĘŚĆ 13: DZIEŃ 3

Mosjasz 21–24
Wprowadzenie
Lud Limhiego dostał się w niewolę do Lamanitów 
z powodu ich niegodziwości (zob. Mosjasz 20:21); z 
powodu niewoli ukorzyli się i zwrócili się do Boga. Lud 
Almy dostał się do niewoli, co było próbą ich wiary 
(zob. Mosjasz 23:21). Obie grupy usilnie się modliły o 
uwolnienie. Podczas gdy obie grupy z czasem odzy-
skały wolność i przybyły do Zarahemli, Pan pomógł 
każdej z nich w inny sposób. Studiując próby i uwol-
nienie ludu Limhiego, zrozumiesz, że Pan odpowiada 
na nasze modlitwy w Swoim własnym czasie i na Swój 
własny sposób, kiedy się korzymy. Studiując próby 
i uwolnienie ludu Almy, dowiesz się, w jaki sposób 
polegać na Panu, jako źródle twojej siły, mimo zmagań 
i wyzwań.

Mosjasz 21–24
Nefici w kraju Lehi- Nefi doświadczają wypełnienia się 
proroctw Abinadiego
Wyobraź sobie, że mieszkałeś w kraju Lehi- Nefi 
podczas rządów króla Noego i odrzuciłeś nauki Abi-
nadiego. Teraz ty i twój lud znaleźliście się w niewoli 
u Lamanitów tak, jak o tym prorokował Abinadi. Jak 
myślisz, co byś wtedy zrobił?

Teraz zastanów się na temat prób i przeciwności, z 
którymi zmagasz się obecnie. Przeczytaj następujące 
wersety w swoich pismach świętych i zaznacz, czego 
uczą na temat poszukiwania i uzyskania wyzwolenia: 
Mosjasz 21:5, 14; 22:1–2; 23:23 oraz 24:21. Wyzwolenie 
oznacza na ogół uwolnienie, uzyskanie pomocy lub 
przejście przez coś z czyjąś pomocą.

Czytając następującą wypowiedź Star-
szego Richarda G. Scotta z Kworum 
Dwunastu Apostołów, podkreśl dwa 
źródła prób i cierpienia w naszym życiu, 
które wymienia: „Nikt nie chce doświad-
czać przeciwności. Próby, rozczarowania, 

smutek i strapienie pochodzą w naszym życiu z dwóch 
źródeł. Ci, którzy przekraczają Boskie prawa, zawsze 
będą zmagali się z tymi wyzwaniami. Innym powodem, 
dla którego doświadczamy przeciwności, jest to, że 
dzięki temu Pan może wypełnić Swój cel w naszym 
życiu i możemy zostać oczyszczeni poprzez te próby. 
Niezmiernie ważne jest rozumienie różnicy między 
tymi dwoma źródłami prób i wyzwań, ponieważ 
metoda naprawcza jest zupełnie inna” („Trust in the 
Lord”, Ensign, listopad 1995, str. 16).

Lud Limhiego znalazł się w niewoli z powodu swojego 
nieposłuszeństwa, natomiast prawy lud Almy doświad-
czył przeciwności, dzięki czemu zostali oczyszczeni. Z 
powodu niewoli lud Limhiego ukorzył się i zwrócił się 
do Boga. Studiowanie tych dwóch wydarzeń o bo-
skim uwolnieniu pomoże ci w rozwinięciu wiary, aby 
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zwracać się do Pana o pomoc we wszystkich trudno-
ściach, których doświadczasz.

 1. W poniższej tabeli pierwsze pytanie — W jaki sposób 
dostali się do niewoli? — zawiera już odpowiedź. W 

dzienniku do studiowania zapisz odpowiedź na następujące pyta-
nie: W jaki sposób zostali uwolnieni?

Lud Limhiego Lud Almy

W jaki sposób 
dostali się do 
niewoli?

(Mosjasz 20:21–
22; 21:1–4)
Ponieważ ludzie 
nie odpokutowali, 
Pan wzmocnił 
Lamanitów, aby 
wzięli ich w 
niewolę.

(Mosjasz 23:1–4, 
19–20, 25–38; 
24:8–9)
Lud ten 
dotrzymywał 
przymierzy, a 
mimo to zostali 
zdradzeni, 
pojmani i 
prześladowani 
przez 
niegodziwych 
ludzi.

W jaki sposób 
zostali uwolnieni?

(Mosjasz 22:1–9, 
13–14)

(Mosjasz 
24:17–25)

Zastanów się nad odpowiedziami na poniższe pytania 
dotyczące ludu Limhiego:

• Zgodnie z wersetem: Mosjasz 21:6, co świadczy o 
tym, że lud Limhiego jeszcze się nie ukorzył ani nie 
zwrócił do Pana? Czym to się różni od tego, jak lud 
Almy zareagował na ich niewolę? Rozważając do-
świadczenia ludu Limhiego, czego się dowiadujesz 
o tym, co może ci pomóc w reagowaniu na próby, 
przez które przechodzisz?

• Mimo że lud Limhiego nie został natychmiast uwol-
niony od ich cierpień, w jaki sposób Pan go błogo-
sławił? (Możesz zaznaczyć wyrażenie: „zaczęło im 
się stopniowo lepiej powodzić” w wersecie: Mosjasz 
21:16). Czy kiedykolwiek poczułeś, że Pan pomógł ci 
przejść przez daną próbę krok po kroku?

• Jak myślisz, w jaki sposób zachowanie ludzi opisane 
we fragmencie: Mosjasz 21:30–33 przyczyniło się do 
ich wyzwolenia?

 2. Wybierz jedną z poniższych prawd zawartych we 
fragmentach, które studiowałeś, omawiając próby i uwol-

nienie ludu Limhiego. W swoim dzienniku do studiowania napisz 
akapit, w którym wyjaśnisz, jak możesz zastosować tę prawdę w 
swoim życiu.
 a. Kiedy korzymy się, wzywamy Pana i pokutujemy za nasze 
grzechy, On słyszy nasze modlitwy i przynosi nam ulgę w 
cierpieniu za grzechy w wyznaczonym przez siebie czasie.
 b. Kiedy zawrzemy przymierze, że będziemy służyć Bogu i 
przestrzegać Jego przykazań, Pan nas wyzwoli.

Zastanów się nad cierpieniem i uwolnieniem ludu 
Almy, kiedy będziesz czytać następującą wypowiedź 
Starszego Richarda G. Scotta: „A kiedy wszystko 
wydaje się dobrze układać, wtedy często wyzwania 
przychodzą jednocześnie w zwiększonej ilości. Kiedy 
te wyzwania nie są konsekwencjami naszego nie-
posłuszeństwa, są dowodem na to, że Pan uważa, że 
jesteście przygotowani, aby dalej się rozwijać (zob. Ks. 
Przypowieści Salomona 3:11–12). Daje wam zatem 
doświadczenia, które wzmagają wzrost, zrozumienie 
i współczucie, które kształtują was w celu przyniesie-
nia wiecznej korzyści. Abyście mogli przejść z miejsca, 
w którym jesteście, do miejsca, w którym On chce, 
abyście byli — wymaga to dużo rozciągania i zazwy-
czaj wiąże się z dyskomfortem i bólem” („Trust in the 
Lord”, Ensign, listopad 1995, str. 16–17).

Podkreśl słowa i wyrażenia we fragmencie: Mosjasz 
23:21–22, które mówią o tym, że Pan wypróbuje na-
szą cierpliwość i wiarę, aby pomóc nam rozwinąć 
zaufanie do Niego (zob. także NiP 122:5–7).

Zapisz krótkie odpowiedzi na poniższe pytania w 
swoim podręczniku:

• Jak myślisz, jakie byłaby najtrudniejsza próba, której 
musiałbyś sprostać, gdybyś żył pośród ludu Almy w 
okresie opisanym we fragmencie: Mosjasz 23–24? 
Dlaczego?   
 

• Czego możesz się nauczyć ze sposobu, w jaki Alma 
i jego lud reagowali na swe próby? (Zob. Mosjasz 
24:1–12, 15–16).   
 

• Mimo że Pan nie od razu wyratował lud Almy, co 
zrobił dla nich na samym początku? (Zob. Mosjasz 
24:15).   
 

Od grupy naśladowców Almy możesz nauczyć się 
zasady, że gdy cierpliwie poddajemy się woli Pana, 
wzmacnia nas On i wyzwala nas z naszych prób w 
Swym czasie.

 3. W swoim dzienniku do studiowania wyjaśnij, co to 
znaczy cierpliwie poddać się woli Pana w okresie prób 
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oraz jak to może pomóc ci przygotować się na otrzymanie 
wzmocnienia i błogosławieństw, które przygotował Pan, w trud-
nym okresie.

Na początku tej lekcji zostałeś poproszony o to, abyś 
zastanowił się nad próbami i przeciwnościami, z którymi 
zmagasz się obecnie. Wracając do nich pamięcią, możesz 
zapisać odpowiedzi na następujące pytania w swoim 
dzienniku do studiowania lub na oddzielnej kartce:

• Z jakimi wyzwaniami zmagam się obecnie w moim 
życiu?

• Co muszę zrobić, aby przygotować się na otrzymanie 
wyzwalającej mocy Pana w moim życiu?

 4. W dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi ćwicze-
niami napisz:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 21–24 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 13: DZIEŃ 4

Mosjasz 25
Wprowadzenie
Jak zapisano w rozdziale: Mosjasz 25, lud Limhiego 
i naśladowcy Almy podróżowali do Zarahemli, gdzie 
odnaleźli bezpieczeństwo pod rządami króla Mo-
sjasza. Kiedy te grupy Nefitów spotkały się ze sobą, 
rozpoznały dobroć i moc Boga w ich uwolnieniu. Także 
ustanowili i zjednoczyli się w Kościele. Studiując tę 
lekcję, możesz odnieść korzyść, zastanawiając się, w 
jaki sposób doświadczyłeś dobroci Boga w swoim życiu 
oraz jakie błogosławieństwa otrzymałeś w związku z 
członkostwem w Kościele Jezusa Chrystusa.

Mosjasz 25:1–13
Osoby zgromadzone w Zarahemli jednoczą się i są znane 
jako Nefici
Przeczytaj następującą historię młodej kobiety, która 
była chroniona dzięki usłuchaniu Ducha, kiedy wspi-
nała się po górach ze swoją grupą Młodych Kobiet:

„W drodze powrotnej szłam z wolniejszą grupą, 
należało do niej pięć dziewcząt i nasz przywódca. 
Były zajęte robieniem zdjęć, więc postanowiłam, że 
je wyprzedzę. Kiedy schodziłam w dół zbocza usły-
szałam krowę [dźwięk, jaki wydawała brzmiał, jakby 

umierała]. Głos ostrzeżenia, stanowczy i cichy powie-
dział: ‘Zawróć’. Prawie go zignorowałam, ale powrócił. 
Tym razem posłuchałam i powróciłam do grupy. Gdy 
zaczęliśmy schodzić, zobaczyliśmy dwa czarne byki, 
które agresywnie i szybko zmierzały pod górę. Ten 
większy, gdy nas zobaczył, zaczął drapać kopytem w 
ziemię. […] Nasz przywódca kościelny odwrócił jego 
uwagę tak, że zdążyliśmy bezpiecznie przejść na drugą 
stronę ogrodzenia.

Gdy powróciliśmy do obozu, zdałam sobie sprawę, że 
gdybym nie posłuchała ostrzeżenia Ducha, mogłabym 
zostać poważnie ranna lub nawet zginąć. Wiedziałam, 
że Ojciec w Niebie troszczy się o mnie i zapewnił mi 
bezpieczeństwo. Jestem bardzo wdzięczna Panu za 
to ostrzeżenie. Doświadczenie to wzmocniło moje 
świadectwo i poczułam większą miłość do Pana” (Ma-
rissa W., „Turn Back”, New Era, listopad 2010, str. 47).

W jaki sposób usłyszenie lub przeczytanie historii 
innych ludzi o ich doświadczeniach, które ukazują do-
broć i moc Boga w ich życiu, może ciebie wzmocnić?

Kiedy lud Limhiego i lud Almy zjednoczyli się w kraju 
Zarahemla, król Mosjasz przeczytał ich kroniki całemu 
ludowi (zob. Mosjasz 25:1–6). Odszukaj w wersecie: 
Mosjasz 25:7, jak lud króla Mosjasza zareagował, kiedy 
wysłuchali zapisów o postępowaniu Boga z tymi ludźmi.

 1. Dla każdego z czterech wersetów we fragmencie: Mo-
sjasz 25:8–11 zapisz w swoim dzienniku do studiowania 

reakcję ludzi, kiedy usłyszeli o dziejach ich braci. Na przykład w 
wersecie: Mosjasz 25:8, kiedy ujrzeli tych, którzy zostali wyprowa-
dzeni z niewoli u Lamanitów, „przepełniła ich niezwykła radość”.
 a. Mosjasz 25:8
 b. Mosjasz 25:9
 c. Mosjasz 25:10
 d. Mosjasz 25:11

Kraj  
Zarahemli

Lud Limhiego ucieka

Kraj Nefiego 
(Lehi- Nefi)

Wody 
Mormon

Alma i jego 
lud wyruszają 

w podróż

Kraj Helam

Alma i jego 
lud wyruszają 

w podróż
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Zastanów się nad zapisaniem następującej zasady w 
swoich pismach świętych obok fragmentu: Mosjasz 
25:8–11: Poprzez studiowanie zapisów zawierają-
cych opisy postępowania Boga z ludźmi możemy 
odczuwać radość i wdzięczność za dobroć Boga.

Zastanów się nad różnymi źródłami, z których mógłbyś 
nauczyć się o tych, którzy doświadczyli dobroci Boga. 
Mogą do nich należeć: pisma święte, historia Kościoła, 
czasopisma kościelne, przemówienia z konferencji ge-
neralnej, twoje osobiste zapisy dotyczące historii twojej 
rodziny, zajęcia Szkoły Niedzielnej, Kworum Kapłań-
stwa lub lekcje Młodych Kobiet. Zastanów się, kiedy 
poznałeś dobroć Boga w oparciu o te źródła. Następnie 
rozważ odpowiedzi na poniższe pytania:

• Czy doświadczyłem tego, że kiedy poznałem dobroć 
Boga okazaną innym ludziom, to pomogło mi odczu-
wać radość i wdzięczność?

• Jakie mogą być dalekosiężne efekty regularnego 
studiowania doświadczeń związanych 
z odczuwaniem dobroci Boga oraz Jego 
postępowaniem z ludźmi — czy to z pism świętych 
lub innych źródeł?

Podczas następnego tygodnia postaraj się odszukać w 
jednym ze źródeł, które wymieniłeś, historię dotyczącą 
dobroci Boga, która przepełnia cię zadziwieniem, zdu-
mieniem, radością lub wdzięcznością. Możesz zapisać 
to, czego się nauczyłeś i co odczułeś w swoim osobi-
stym dzienniku. Możesz także wykorzystać tę historię 
podczas domowego wieczoru rodzinnego, podczas 

którego nauczysz swoją rodzinę na temat dobroci Boga 
lub możesz podzielić się tą historią ze swoją klasą 
seminarium lub kolegą.

Mosjasz 25:14–24
Alma ustanawia Kościół Boga w całym kraju Nefitów
Po tym, jak Mosjasz skończył przemawiać i czytać 
kroniki swojemu ludowi, przemówił do nich Alma. 
Przeczytaj fragment: Mosjasz 25:14–16 i odszukaj to, o 
czym nauczał Alma. Napisz odpowiedzi na poniższe 
pytania w tym podręczniku:

• W jakim sensie to, czego nauczał Alma stanowi 
odpowiednie podsumowanie doświadczeń ludu 
Limhiego oraz naśladowców Almy?   
 

• Jak myślisz, dlaczego było ważne, aby lud usłyszał 
słowa Almy po tym, jak usłyszał historię ludu Zenifa?  
  
 

Zanim przeczytasz dalsze wersety z rozdziału: Mo-
sjasz 25, pomyśl o tym, kiedy odwiedziłeś inny okręg 
lub gminę Świętych w Dniach Ostatnich niż ta, do 
której należysz. Pomyśl o podobieństwach, które za-
uważyłeś między swoim własnym okręgiem lub gminą, 
a tą którą odwiedziłeś.

Przeczytaj fragment: Mosjasz 25:17–22 i odszukaj, 
w jaki sposób był prowadzony Kościół u Nefitów w 
czasach Almy. Odniesienie do „kościołów” w wersecie: 
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Mosjasz 25:21 jest podobne do tego, jak odnosimy się 
do okręgów i gmin we współczesnym Kościele. Podob-
nie, jak za czasów Almy, także i dzisiaj Bóg powołuje 
przywódców, aby prowadzili Jego Kościół.

Z wersetu: Mosjasz 23:16 dowiedziałeś się, że Alma 
„był ich wyższym kapłanem” oraz „założycielem ich 
Kościoła” (Mosjasz 23:16). Prezydent Joseph Fielding 
Smith wyjaśnił: „Większa część narodu Nefitów, pod 
rządami drugiego króla Mosjasza, mieszkała bezpiecz-
nie w kraju Zarahemla. Określenie Almy, że był założy-
cielem ich Kościoła, odnosi się jedynie do uchodźców, 
którzy przybyli z kraju Nefitów, który był krajem ich 
pierwszego dziedzictwa. Z czasem znaleźli drogę po-
wrotną do głównej organizacji Kościoła, a Alma został 
wyświęcony na wyższego kapłana dla całego Kościoła 
we wszystkich krajach, które zamieszkiwali Nefici” 
(Answers to Gospel Questions, oprac. Joseph Fielding 
Smith jun., 5 tomów [1957–1956], 3:39–40).

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz krótko na na-
stępujące pytania:

 a. W jakim sensie Kościół za czasów Nefitów przypomina współ-
czesny Kościół?
 b. Jak myślisz, dlaczego ważne jest, że przywódcy zostali powo-
łani przez Almę, który posiadał upoważnienie od Boga?
 c. Dlaczego ważne jest, aby przywódcy nauczali tych samych 
prawd wszystkich członków Kościoła na całym świecie?

Czytając fragment: Mosjasz 25:23–24, odszukaj wyra-
żenia, które opisują tych, którzy przystąpili do Kościoła 
Chrystusa i jednocześnie określają członków współ-
czesnego Kościoła Pana. Jedną z zasad, jakiej uczymy 
się z tego wersetu, jest: Gdy bierzemy na siebie imię 
Jezusa Chrystusa i żyjemy godnie, Pan przelewa na 
nas Swojego Ducha.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak wyrażenia z fragmentu: Mosjasz 25:23–24, które są opi-
sem nefickich członków Kościoła, odnoszą się jednocześnie do 
członków współczesnego Kościoła?
 b. Jaki wpływ ma pamiętanie o tym, że przyjąłeś na siebie imię 
Jezusa Chrystusa, na twoje myśli i codzienne wybory, których do-
konujesz?

Zwróć uwagę, że w wersecie: Mosjasz 25:24 jest mowa 
o tym, że „Pan przelał na nich swego Ducha”. Starszy 
Joseph B. Wirthlin z Kworum Dwunastu Apostołów 
podkreślił, jak ważny jest dar Ducha Świętego dla 
członków Kościoła:

„Dar Ducha Świętego, który jest prawem 
do otrzymania Ducha Świętego jako 
stałego towarzysza, jest osiągalny tylko 
pod warunkiem posiadania wiary w 

Chrystusa, odpokutowania, chrztu przez zanurzenie 
oraz nałożenia rąk przez upoważnionych kapłanów, 
obdarowanych Kapłaństwem Melchizedeka. Jest to 
najcenniejszy dar, dostępny tylko dla godnych człon-
ków Kościoła Pana.

[…] Jest on źródłem świadectwa i darów duchowych. 
Oświeca umysły, napełnia nasze dusze radością, 
naucza nas wszystkiego i przypomina zapomnianą 
wiedzę. Duch Święty również ‘objawi [nam] wszystko, 
co mamy czynić’” [2 Nefi 32:5]” („Niewypowiedziany 
dar” Ensign lub Liahona, maj 2003, str. 26).

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. W jaki sposób aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła Jezusa 
Chrystusa pomaga ci odczuwać Ducha?
 b. Co możesz zrobić, aby rozwinąć swoją wierność oraz podej-
mować więcej prawych decyzji, abyś czuł się jeszcze bliżej Ducha?

Dąż do podzielenia się z kimś tym, jak dar Ducha 
Świętego pobłogosławił twoje życie. Błogosławieństwa, 
których doświadczyłeś poprzez Ducha Świętego, mogą 
się rozwinąć, jeżeli będziesz się starał być godny Jego 
towarzystwa.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 25 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 14: DZIEŃ 1

Mosjasz 26
Wprowadzenie
Jak zapisano w rozdziale: Mosjasz 26, niektórzy nie-
wierzący Nefici ze wzrastającego pokolenia wywarli 
wpływ na członków Kościoła i pochlebstwami spro-
wadzili ich na ścieżkę grzechu. Alma modlił się o to, 
w jaki sposób — zgodnie z wolą Boga — powinien 
osądzić tych członków. Pan objawił Almie, jak powinien 
pociągnąć członków Kościoła do odpowiedzialności za 
ich grzechy. Pan określił także warunki pokuty. Alma 
dowiedział się o gotowości Boga, by wybaczać osobom, 
które pokutują.
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Mosjasz 26:1–6
Wielu ze wzrastającego pokolenia nie wierzy w ewangelię i 
popełnia grzechy
Przez chwilę zastanów się nad następującym pyta-
niem: Jak myślisz, dlaczego niektórzy młodzi ludzie nie 
posiadają świadectw lub ich świadectwa nie są silne, 
nawet jeśli słuchali słów proroków i byli nauczani przez 
swoich rodziców?

Rozdział: Mosjasz 26 pomaga odnaleźć odpowiedź na 
to pytanie. Przestudiuj wymienione w tabeli wersety i 
pytania (zapisz swoje odpowiedzi w podręczniku):

Mosjasz 26:1–2 W jakie trzy rzeczy wielu ze wzrastającego 
pokolenia nie pokładało wiary?   
 

Mosjasz 26:3 Jaki wpływ ma na nas czytanie pism 
świętych i słuchanie proroków, a potem 
niedawanie ich słowom wiary?   
 

Mosjasz 26:4 Jaka była jedna z głównych przyczyn, 
dla której ci ludzie nie mieli wiary w 
Zbawiciela i nie chcieli przystąpić do 
Kościoła?   
 

Zapisz jedną zasadę, której nauczyłeś się z tych wersetów:   
 

Wyrażenie „tradycje [ich] ojców” w wersecie: Mosjasz 
26:1 odnosi się do prawd ewangelii, które były przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie; wyrażenie to może 
odnosić się także do błędnych wierzeń (np. zob. Alma 
9:16). Jedną zasad z fragmentu: Mosjasz 26:1–4 jest: 
Aby rozwinąć świadectwo, niezbędne jest pragnie-
nie wiary i osobisty wysiłek.

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Hen-
ry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła i podkreśl, 
co jest niezbędne do zdobycia i utrzymania świadectwa:

„Świadectwo wymaga odżywiania 
modlitwą wiary, pragnieniem słowa 
Bożego pochodzącego z pism świętych 
oraz posłuszeństwem otrzymanej praw-
dzie. W zaniedbywaniu modlitwy kryje się 
niebezpieczeństwo. Niebezpieczne dla 

naszego świadectwa jest jedynie okazjonalne studio-
wanie i czytanie pism świętych. Te składniki odżywcze 
są konieczne dla naszego świadectwa. […]

Napawanie się Słowem Bożym, płynąca z serca 
modlitwa i posłuszeństwo przykazaniom Pana — to 
wszystko musi mieć miejsce równomiernie i ciągle, aby 
nasze świadectwo wzrastało i kwitło” („Żywe świadec-
two”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 127).

Zauważ, że ci ze wzrastającego pokolenia, którzy żyli 
w czasach Almy, nie robili tego, o czym wspomniał 
Prezydent Eyring.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. W oparciu o swoje doświadczenie, dlaczego ważne jest robie-
nie następujących czynności z wiarą: modlenie się, czytanie pism 
świętych i staranie się przestrzegać przykazań?
 b. Opisz doświadczenie, kiedy przepełniona wiarą modlitwa, 
czytanie pism świętych lub posłuszeństwo przykazaniom wzmoc-
niło twoje świadectwo.

Zastanów się przez chwilę, czy widziałeś, aby osoby nie 
posiadające świadectwa o ewangelii wywierały wpływ 
na członków Kościoła. Przeczytaj fragment: Mosjasz 
26:5–6 i odszukaj, jaki wpływ ci, którzy nie posiadali 
wiary, wywarli na członków Kościoła.

Kiedy będziesz dalej studiować ten materiał, pomocne 
może okazać się zrozumienie zdania z wersetu: Mo-
sjasz 26:6: „ci, którzy grzeszyli, a należeli do Kościoła, 
zostali napomniani [ostrzeżeni oraz zwrócono im 
uwagę] przez Kościół”. To znaczy, że było niezbędne, 
aby zbuntowani członkowie Kościoła zostali osądzeni 
za swoje grzechy i otrzymali możliwość pokuty.



143

Mosjasz 26:7–39
Alma prosi o przewodnictwo, jak sądzić tych, którzy zgrzeszyli

Przygotowując do studiowania rozdziału: Mosjasz 26, 
wyobraź sobie, że jesteś biskupem w okręgu, do którego 
należą ludzie, którzy popełnili poważne grzechy. Jako 
biskup, Pan wymaga od ciebie, abyś pociągnął tych 
członków do odpowiedzialności i dał im możliwość 
pokuty. Zastanów się nad tym, jak byś traktował tych 
członków i jak byś mógł im najlepiej pomóc.

Sytuacja, w której znalazł się Alma, była dla niego 
trudna. Tak jak upoważnieni do tego przywódcy 
kapłańscy w czasach obecnych, tak i on był odpowie-
dzialny za to, aby pomóc członkom Kościoła, którzy 
popełnili poważne grzechy, w pokucie, otrzymaniu 
wybaczenia, powrocie do pełnej i pełnoprawnej aktyw-
ności w Kościele. Przeczytaj fragment: Mosjasz 26:7–14 
i odszukaj, jak zareagował Alma na tę sytuację i co 
zrobił, aby uzyskać odpowiedź od Pana.

 2. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, dlaczego 
ważne jest, abyśmy wiedzieli, że przywódcy kapłańscy po-

szukują i otrzymują kierownictwo od Pana, kiedy pomagają tym, 
którzy zgrzeszyli.

Pamiętaj, że Alma, zanim się nawrócił, był kapłanem u 
niegodziwego króla Noego. Przeczytaj fragment: Mosjasz 
26:15–18 i odszukaj, co zrobił Alma i jego ludzie, aby po-
wrócić do Pana i jakich błogosławieństw Pan im udzielił.

 3. Przeczytaj fragment: Mosjasz 26:29–30. Następnie 
odpowiedz na jedno lub oba pytania:

 a. Wyjaśnij, dlaczego — twoim zdaniem — ważne jest, aby 
każdy rozumiał poniższą zasadę, również ci, którzy popełnili po-
ważny grzech: Pan wybaczy tym, którzy odpokutują w szcze-
rości serca.
 b. Napisz swoje świadectwo na temat następującej zasady: Pan 
wybaczy tym, którzy odpokutują w szczerości serca.

Po tym, jak Alma modlił się o kierownictwo w kwestii, 
jak pomóc członkom Kościoła, którzy popełnili poważne 
grzechy, Pan wskazał, co ma robić. Miał dać członkom 
możliwość pokuty, a w przypadku odmowy, nie mogli 
już być zaliczeni do ludu Pana. Te nauki dają ważny 
wgląd w zasadę pokuty. Przeczytaj fragment: Mosjasz 
26:21–31 i odszukaj informacji dotyczących pokuty.

 4. Aby pomóc ci zrozumieć to, o czym czytasz w tym 
wersecie, wykonaj jedno lub więcej z poniższych ćwiczeń 

w swoim dzienniku do studiowania:
 a. W jaki sposób podsumowałbyś słowa Zbawiciela w wersecie: 
Mosjasz 26:23? Jak myślisz, dlaczego ważne jest, abyśmy rozu-
mieli, że Zbawiciel osobiście zapłacił za nasze grzechy?
 b. Jakie wyrażenia we fragmencie: Mosjasz 26:21–31 wskazują 
na pewność i zaufanie, jakie Pan pokładał w Almie, jako przy-
wódcy kapłańskim? Jak pomoc udzielona przez przywódcę ka-
płańskiego pomoże tym, którzy zmagają się z trudnymi 
grzechami lub pokusami?
 c. Jak myślisz, co to znaczy odpokutować „w szczerości serca”? 
(Mosjasz 26:29)
 d. Jak myślisz, dlaczego musimy wybaczać ludziom, aby otrzy-
mać wybaczenie od Pana? (zob. Mosjasz 26:31).

Swoimi własnymi słowami zapisz zasadę, którą odkry-
łeś we fragmencie: Mosjasz 26:21–31:   
 

Jeśli odnalazłeś inną zasadę lub określiłeś ją innymi 
słowami, poniżej znajdują się przykładowe zasady 
nauczane we fragmencie: Mosjasz 26:21–31:

• Biskupi oraz prezydenci gmin reprezentują 
Boga, kiedy pomagają nam odpokutować i otrzy-
mać wybaczenie.

• Wyznanie grzechów prowadzi do wybaczenia. 
(Każdy grzech musi zostać wyznany Bogu, poważne 
grzechy trzeba wyznać przywódcy kapłańskiemu, 
który pomoże podczas procesu pokuty).

• Musimy wybaczać ludziom, aby otrzymać 
wybaczenie od Pana.

 5. Pomocne w analizie tych zasad mogą być następujące 
przykładowe historie. Wybierz jedną z nich i napisz w 

swoim dzienniku do studiowania, jak te wersety i zasady, które 
dzisiaj studiowałeś, pomogą osobom, o których mowa w przyto-
czonych sytuacjach:
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 a. Młoda kobieta popełniła poważny grzech, lecz boi się poroz-
mawiać ze swoim biskupem.
 b. Młody mężczyzna chce odpokutować, ale nie wie, jak to zrobić.
 c. Młoda kobieta popełnia wciąż ten sam grzech i martwi się 
tym, że Pan już jej nie wybaczy.
 d. Młody mężczyzna decyduje się odpokutować, ale nie chce 
wybaczyć komuś, kto go obraził.

 6. Wybierz jedną z zasad, o której była mowa podczas 
tej lekcji, i zastanów się, jak mógłbyś zastosować ją pod-

czas swojej osobistej pokuty. Zapisz w swoim dzienniku do stu-
diowania, w jaki sposób zastosowałbyś tę zasadę.
Przeczytaj fragment: Mosjasz 26:37–39, aby dowiedzieć 
się, co się stało, kiedy Alma zastosował się do rady 
danej mu przez Pana. Doświadczenie Almy i jego ludu 
uczy nas, że kiedy pokutujemy i prowadzimy sprawie-
dliwe życie, możemy czuć spokój i żyć w dobrobycie.

 7. W dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi ćwicze-
niami napisz:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 26 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 14: DZIEŃ 2

Mosjasz 27
Wprowadzenie
W rozdziale: Mosjasz 27 opisane jest nawrócenie Almy 
(syna Almy) oraz synów króla Mosjasza. Poruszony 
jest temat ich odstępnych starań, aby zniszczyć Kościół 
Boga, objawienia się anioła, cudownej przemiany Almy 
oraz wysiłków podjętych przez tych młodych ludzi, 
aby naprawić wyrządzone krzywdy. Zapis nawrócenia 
Almy podkreśla potrzebę, jaką ma każdy człowiek, aby 
ponownie się narodzić i żyć sprawiedliwie. Rozdział 
ten mówi także o błogosławieństwach wynikających 
z modlitwy za tych, którzy nie postępują zgodnie z 
ewangelią Jezusa Chrystusa.
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Mosjasz 27:1–23
Anioł wzywa Almę Młodszego i synów Mosjasza do pokuty
Pomyśl o znanych ci ludziach, którzy nie posiadają 
świadectwa o ewangelii lub odeszli od Kościoła. Co byś 
zrobił, gdyby jeden z nich odrzucił wszystkie twoje wy-
siłki, aby mu pomóc? Postaraj się odnaleźć odpowiedź 
na to pytanie podczas dzisiejszego studiowania.

Przeczytaj fragment: Mosjasz 27:8–10 i odszukaj, jak te 
wersety opisują Almę młodszego i synów Mosjasza. Co 
Alma Młodszy i synowie Mosjasza starali się zrobić z 
Kościołem i jego członkami?

Jaka część opisu Almy i synów Mosjasza wyróżnia się 
najbardziej? Dlaczego?   
  
 

Czasami możemy być kuszeni myślą, że niektórzy 
ludzie się nigdy nie zmienią i nie nawrócą się do Pana. 
Zastanów się nad taką postawą, studiując rozdział: 
Mosjasz 27.

Przeczytaj fragment: Mosjasz 27:11–14 i podkreśl, dla-
czego anioł ukazał się Almie i synom Mosjasza.

Werset: Mosjasz 27:14 naucza następującej zasady: 
Pan odpowiada na modlitwy wiernych w intencji 

innych ludzi. Możesz zapisać tę zasadę na marginesie 
swoich pism świętych obok wersetu: Mosjasz 27:14. 
Nie każdy, kto musi odpokutować, oraz nie każdy, 
o kogo się modlimy, ujrzy anioła. Pan odpowiada na 
nasze przepełnione wiarą modlitwy w intencji innych 
ludzi na Swój sposób.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
oba pytania:

 a. Kiedy czułeś, że twoje modlitwy odmieniły czyjeś życie?
 b. Jak wiara w to, że Pan odpowiada na nasze przepełnione wiarą 
modlitwy w intencji innych ludzi, wpływa na to, jak się modlisz?

Rozważ, w jaki sposób mógłbyś zastosować tę historię 
z życia Almy i synów Mosjasza do swojego życia. Mo-
żesz nadal modlić się za tych, których kochasz, a którzy 
postępują wbrew naukom Pana. Możesz pamiętać o 
tym, że Pan wysłuchuje naszych modlitw i odpowiada 
na nie na Swój własny sposób i w Swoim własnym 
czasie, pozwalając każdemu korzystać z wolnej woli. 
Ponadto zastanów się nad odpowiedziami na nastę-
pujące pytania: Kto może modlić się o twoje dobro? 
Jakich zmian oczekuje od ciebie Pan? Co musisz zrobić, 
aby ta zmiana w tobie nastąpiła?

Przeczytaj pozostałą część słów anioła skierowanych 
do Almy we fragmencie: Mosjasz 27:15–16. Pamiętaj, 
że anioł przemówił „głosem gromu, a od jego głosu 
zadrżała ziemia” (Mosjasz 27:11). Wyobraź sobie, jaki 
wpływ wywarłoby na tobie to doświadczenie, gdybyś 
był z Almą i synami Mosjasza.

Jak podsumowałbyś przesłanie anioła?   
 

Po wizycie anioła Alma nie mógł mówić. Stał się bardzo 
słaby i dlatego ludzie „przynieśli [go] bezradnego 
do ojca” (Mosjasz 27:19). Kiedy ojciec Almy usłyszał, 
co się stało, „ucieszył [się], bo wiedział, że nastąpiło 
to dzięki mocy Boga” (Mosjasz 27:20). Zebrał swój 
lud, aby „przekonał się o tym, jak Pan postąpił z jego 
synem” (Mosjasz 27:21). Ojciec Almy poprosił kapła-
nów, aby pościli i modlili się, aby jego syn odzyskał siłę 
i przemówił (zob. Mosjasz 27:22). Pan odpowiedział na 
jego modlitwy.

Mosjasz 27:24–31
Alma Młodszy i synowie Mosjasza pokutują i są narodzeni 
na nowo
Przeczytaj wersety: Mosjasz 27:23–24, 28–30 i do-
wiedz się, jaka zmiana nastąpiła w Almie Młodszym z 
powodu wizyty anioła. W poniższej tabeli wypisz słowa 
i wyrażenia z wersetów, które opisują duchowy stan 
Almy przed i po przemianie serca, której doświadczył.



146

Przed Po

 2. W swoim dzienniku do studiowania zapisz jedno wy-
rażenie, które zapisałeś w kolumnie Po, które — jak masz 

nadzieję — będzie cię charakteryzowało przez całe życie. Wyja-
śnij dlaczego.

Zapoznaj się z treścią wersetów: Mosjasz 27:24, 28 i 
zaznacz, co zrobił Alma i co zrobił Pan, a czego rezulta-
tem była przemiana serca tegoż Almy.

 3. W swoim dzien-
niku do studiowania 

zapisz, dlaczego ważne jest 
zrozumienie tego, co musimy 
robić, aby zmienić swoje życie 
oraz to, co uczyni dla nas Pan.

 4. W dzienniku do 
studiowania odpo-

wiedz na jedno lub oba poniż-
sze pytania:
a.   Jak rozdział: Mosjasz 27 
pomoże ludziom, którzy są 
zniechęceni i myślą, że nie 
mogą odpokutować i przyjść 
do Pana?
b.   Jak rozdział: Mosjasz 27 
pomoże ludziom, którzy my-
ślą, że dana osoba nigdy nie 
odpokutuje i nie powróci do 
Pana?

Przeczytaj fragment: 
Mosjasz 27:25–26 i od-
szukaj, kto musi zostać 
przemieniony poprzez 

Zadośćuczynienie — innymi słowy, kto musi naro-
dzić się w Bogu.

Wersety te nauczają zasady, że: Każdy z nas musi 
narodzić się na nowo poprzez Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa. Narodzenie się w Bogu oznacza 
proces, podczas którego Duch Pana sprawia wielką 
przemianę w sercu danego człowieka, z powodu której 
ta osoba nie ma pragnienia czynienia zła, ale pragnie 
czynić to, co podoba się Bogu (zob. Mosjasz 5:2). Alma 
i synowie Mosjasza doświadczyli wielkiej przemiany 
serca bardzo szybko, lecz większość z nas stopniowo 

Możesz skorzystać z różnych 
form zaznaczania wersetów, 
aby pokazać różnicę między 
tematami lub prawdami w 
pismach świętych. Na przy-
kład w wersetach: Mosjasz 
27:24, 28 możesz podkreślić, 
co zrobił Alma, aby doświad-
czyć przemiany serca i zakre-
ślić, co zrobił Pan. Dzięki temu 
będziesz mógł odróżnić je na 
pierwszy rzut oka. Możesz 
objaśnić, że to, co zaznaczasz, 
jest słowem kluczowym lub 
wyjaśnieniem napisanym 
gdzieś w pismach świętych, 
dzięki czemu będziesz pamię-
tał o znaczeniu tych oznaczeń.

Wykorzystaj 
różne sposoby 
na zaznaczanie w 
pismach świętych

doświadcza tej przemiany dzięki Zadośćuczynieniu. 
Narodzenie się w Bogu to proces, a nie wydarzenie.

5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na poniższe 
pytania:

 a. Jak się zmieniłeś dzięki Zadośćuczynieniu, gdy każdego dnia 
pokutowałeś i robiłeś wszystko, co w twojej mocy, aby naślado-
wać Zbawiciela?
b. Co możesz robić, aby zbliżyć się do Pana i pozwolić, aby Za-
dośćuczynienie zmieniło twoje życie?

Mosjasz 27:32–37
Alma Młodszy i synowie Mosjasza podróżują po kraju i 
naprawiają szkody, których dokonali oraz wzmacniają Kościół

Następne kilka wersetów, które będziesz studiował w 
rozdziale: Mosjasz 27, ilustruje zasadę: Prawdziwa 
pokuta oznacza, że osoba, która jej dokonuje, musi 
zrobić wszystko, co w jej mocy, aby naprawić 
wyrządzone krzywdy. Naprawienie wyrządzonej 
szkody oznacza, że robimy, co w naszej mocy, aby 
naprawić nasze złe wybory i naprawić to, co zostało 
zniszczone przez nasze uczynki. Na przykład, jeśli ktoś 
ukradł własność sąsiada, naprawienie krzywdy oznacza 
zwrócenie rzeczy, która została skradziona. Przeczytaj 
fragment: Mosjasz 27:32–37 i odszukaj, co Alma i 
synowie Mosjasza zrobili, aby naprawić krzywdy 
wyrządzone przez ich grzechy.

Napisz, jak ktoś może naprawić krzywdy wyrządzone 
przez poniższe grzechy:

• Kłamanie rodzicom:  

• Rozpowszechnianie plotek na temat innej osoby:  
 

 
• Oszukiwanie w szkolnym zadaniu:  
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Zastanawiając się nad tym, jak możesz się zmienić 
poprzez Zadośćuczynienie, rozważ to, w jaki sposób 
możesz odpokutować i naprawić wyrządzone przez 
swoje grzechy krzywdy.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 27 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 14: DZIEŃ 3

Mosjasz 28–29
Wprowadzenie
Po swoim nawróceniu synowie Mosjasza mieli silne 
pragnienie głoszenia ewangelii Lamanitom. Król Mo-
sjasz popierał ich decyzję, ale nie miał wyznaczonego 
swojego następcy i opiekuna świętych zapisów. Przeka-
zał Almie (synowi Almy) odpowiedzialność za prowa-
dzenie kronik. Zamiast mianować następnego króla, 
ustanowił system sędziowski, jako nową formę rządów.

Mosjasz 28:1–9
Synowie Mosjasza pragną głosić ewangelię Lamanitom
Obok każdego z poniższych zdań podstaw cyfrę, która 
określa twoje pragnienie w danej dziedzinie. Użyj skali 
od 1 do 10 (gdzie 1 oznacza „brak pragnienia”, a 10 
oznacza „bardzo silne pragnienie”).

- - - - - - -  Szczerze pragnę pomagać ludziom w odnalezieniu wiecznego  
 szczęścia.

- - - - - - -  Jestem gotów do poświęceń, aby pomagać ludziom.

- - - - - - -  Mam pragnienie dzielenia się z bliźnimi ewangelią.

- - - - - - -  Jeżeli jesteś młodym mężczyzną, oceń swoje pragnienie, aby służyć  
 na pełnoetatowej misji. (Jeśli jesteś młodą kobietą, możesz także  
 określić to pragnienie).

Zapoznaj się z treścią fragmentu: Mosjasz 27:8–10 i od-
szukaj, jak Alma i synowie Mosjasza oceniliby powyż-
sze zdania przed swoim nawróceniem.

Następnie przeczytaj fragment: Mosjasz 28:1–3 i 
odszukaj, jak teraz oceniliby siebie synowie Mosjasza 
wobec powyższego. Czytając, pamiętaj, że słowo zginąć 
oznacza być zagubionym duchowo.

Odpowiedz na poniższe pytania:

Z kim synowie Mosjasza chcieli podzielić się ewangelią?  
  
 

W oparciu o to, co studiowałeś w Księdze Mormona, 
jakie trudności lub niebezpieczeństwa mogli napotkać 
synowie Mosjasza podczas swojej misji pośród Lama-
nitów?   
 

Przeczytaj werset: Mosjasz 28:4 i rozważ to, w jaki spo-
sób powiedziałbyś to własnymi słowami. Zwróć uwagę 
na to, jak nawrócenie synów Mosjasza wpłynęło na ich 
pragnienie dzielenia się ewangelią? Z fragmentu: Mo-
sjasz 28:1–4 uczymy się zasady: W miarę jak pogłębia 
się nasze nawrócenie, wzrasta nasze pragnienie 
dzielenia się ewangelią.

Przeczytaj następującą wypowiedź 
Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum 
Dwunastu Apostołów (możesz zapisać ją 
na marginesie swoich pism świętych obok 
fragmentu: Mosjasz 28:1–4): „Intensyw-
ność naszego pragnienia dzielenia się 

ewangelią jest wspaniałym wskaźnikiem naszego 
osobistego nawrócenia” („Dzielenie się ewangelią”, 
Ensign, listopad 2001, str. 7).

W pierwszym zdaniu wersetu: Mosjasz 28:4 podkreśl, 
co natchnęło synów Mosjasza do dzielenia się ewange-
lią. Zauważ, że Duch Pana spełnia ważną rolę w zwięk-
szaniu naszego pragnienia, aby dzielić się ewangelią.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno z 
następujących pytań:

 a. Jak twoje pragnienie dzielenia się ewangelią wzrosło, kiedy 
wzmocniłeś swoje świadectwo?
 b. Jakie doświadczenia z twojego życia przyczyniły się do tego, 
że zapragnąłeś dzielić się z bliźnimi ewangelią?
 c. Jeśli teraz nie czujesz silnego pragnienia, aby dzielić się 
ewangelią, jak możesz wzmocnić to pragnienie? (Przeczytaj frag-
ment: Alma 17:2–3).
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 2. Wyobraź sobie, że 
znasz pewnego mło-

dego mężczyznę, który jest 
członkiem Kościoła i ma nie-
wielkie pragnienie, a raczej 
wcale nie pragnie służyć na 
misji. W swoim dzienniku do 
studiowania napisz do niego 
list, zachęcając go do tego, co 
może zrobić, aby rozwinąć 
pragnienie dzielenia się ewan-
gelią. Możesz wspomnieć to, 
co pogłębiło twoje nawróce-
nie na ewangelię Jezusa Chry-
stusa i zasugerować mu, aby 
zrobił to samo. Pamiętaj, że 
większe nawrócenie prowadzi 

do większego pragnienia dzielenia się z ludźmi ewangelią.

Kontynuując studiowanie rozdziału: Mosjasz 28, 
wyobraź sobie, jakbyś się czuł, gdyby osoba, którą 
kochasz, przeprowadziła się do kraju zamieszkiwanego 
przez brutalnych ludzi, którzy nienawidzili tych, którzy 
byli odmienni. Przeczytaj fragment: Mosjasz 28:5–8 i 
odszukaj, dlaczego Mosjasz pozwolił swoim synom 
udać się na tak niebezpieczną misję. Z Księgi Almy 
dowiesz się o wielu ludziach, którzy „[uwierzą] w ich 
słowa” (Mosjasz 28:7) — tysiące Lamanitów nawróciło 
się w wyniku wysiłków synów Mosjasza.

Mosjasz 28:10–20
Mosjasz tłumaczy płyty Jeredów i przekazuje Almie 
wszystkie kroniki, które prowadził
Ostatnia część rozdziału: Mosjasz 28 zawiera informa-
cję o tym, że wraz z upływem lat, przed swoją śmiercią, 
król Mosjasz czuł potrzebę wybrania kolejnej osoby, 
która miałaby pieczę nad kronikami. Podczas dwóch 
poprzednich pokoleń król przekazywał płyty swojemu 
następcy. Ale ze względu na to, że synowie króla Mo-
sjasza wyruszyli na misję, nie miał syna, który mógłby 
odziedziczyć tron oraz zaopiekować się kronikami. Te 
kroniki zawierały płyty Jeredów, które Mosjasz przetłu-
maczył mocą Boga (zob. Mojasz 28:11–19).

Kiedy stosujesz zasadę 
ewangelii do przykładowych 
sytuacji z życia, możesz lepiej 
przeanalizować daną zasadę 
i łatwiej rozpoznać, na ile 
ważna jest w twoim życiu. Im 
więcej wysiłku wkładasz w 
szczere udzielenie odpowiedzi 
na przykładową sytuację, tym 
więcej się nauczysz.

Stosowanie zasad 
ewangelii do 
przykładowych sytuacji

Jeśli miałbyś wybrać kogoś, kto opiekowałby się świę-
tymi kronikami, jakimi cechami wyróżniałaby się ta 
osoba?  

Napisz, jakbyś się czuł, gdyby ktoś ciebie wybrał, abyś 
opiekował się płytami.  

Przeczytaj werset: Mosjasz 28:20 i odszukaj imię osoby, 
którą Mosjasz wybrał, aby opiekowała się płytami.

3. Napisz w swoim dzienniku do studiowania, czego de-
cyzja króla Mosjasza uczy cię o przemianie serca, której 

doświadczył Alma. (Aby odpowiedzieć na to pytanie, możesz po-
wrócić do przeszłych czynów Almy, o których pisano w rozdziale: 
Mosjasz 27). Wyjaśnij też, jak zaufanie, które pokładał Mosjasz w 
Almie, daje nadzieję tym, którzy odpokutują.

Mosjasz 29
Lud Mosjasza wybiera system sędziów, jako nową formę 
rządów

Jak zapisano w rozdziale: Mosjasz 29, król Mosjasz 
zaproponował, aby rządy pośród Nefitów nie były spra-
wowane przez króla, ale przez system sędziów. Prze-
czytaj i porównaj ze sobą wersety: Mosjasz 23:7–8 i 
Mosjasz 29:13, 16–18. Zgodnie z tymi wersetami, w 
jakich okolicznościach lub warunkach monarchia 
(rządy prowadzone przez króla lub królową) jest dobrą 
formą rządów? Dlaczego Mosjasz doradził Nefitom, 
aby nastąpił koniec monarchii?

Przeczytaj wersety: Mosjasz 29:11, 25 i zakreśl od-
powiedzi, które wskazują na to, jak Mosjasz nakazał 
sędziom, aby sądzili lud: (a) z wielkim miłosierdziem, 
(b) zgodnie z prawem, (c) zgodnie z przykazaniami 
Boga i (d) z dokładnością.
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Przeczytaj wersety: Mosjasz 29:26, 30, 33–34, 37–38 i 
odszukaj, jaka była rola ludu w nowej formie rządów, 
którą zaproponował król Mosjasz.

 4. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, dlaczego 
wierzysz, że ważne jest, aby każdy obywatel danego kraju 

„miał […] udział” w służeniu swojemu krajowi (Mosjasz 29:34).

Alma został ustanowiony na pierwszego głównego sę-
dziego i wypełniał swoją rolę w prawości (zob. Mosjasz 
29:41–43).

Używając własnych słów, napisz jedną zasadę, której 
nauczyłeś się z rozdziału: Mosjasz 29:   
 

Jedną z zasad nauczanych w tym rozdziale jest: Każda 
osoba ma obowiązek przestrzegać sprawiedliwych 
praw i słuchać prawych przywódców.

 5. Napisz w swoim dzienniku do studiowania jeden spo-
sób, w jaki możesz popierać sprawiedliwe prawa i przy-

wódców w swoim kraju.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mosjasz 28–29 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 14: DZIEŃ 4

Alma 1–4
Wprowadzenie
Wkrótce po tym, jak Alma został naczelnym sędzią, 
człowiek imieniem Nehor zaczął nauczać fałszywej 
doktryny i zapoczątkował pośród Nefitów proceder 
wypaczania religii. Zabił prawego człowieka i został 
stracony za tę zbrodnię. Kilka lat później Amliki bez-
skutecznie próbował stać się królem Nefitów. Gdy lud 
głosował za tym, by nie został królem, Amliki zebrał 
swoich popleczników zwanych Amlikitami do walki 
przeciw Nefitom. Nefici zwyciężyli, ale dziesiątki tysięcy 
ludzi zostało zabitych. W wyniku wojny wielu Nefitów 
ukorzyło się, przypomniało sobie o swej powinności i 
przyłączyło się do Kościoła, jednakże w przeciągu roku 
wielu członków Kościoła wbiło się w dumę i zaczęło 
prześladować innych. Alma zdecydował się zrezygno-
wać z pełnienia funkcji naczelnego sędziego i skupić się 
na świadczeniu o ewangelii Jezusa Chrystusa.

Alma 1
Mimo wypaczania religii i prześladowań, członkom Kościoła 
dobrze się wiedzie
Ludzie czasem chcą być popularni. Zastanów się przez 
chwilę nad możliwymi niebezpieczeństwami tego 
pragnienia. Co się dzieje, gdy bardziej przejmujesz się 
tym, co myślą o tobie twoi przyjaciele niż tym, co myśli 
o tobie Bóg?

Jak zapisano w rozdziale: Alma 1, człowiek o imieniu 
Nehor stał się bardzo popularny wśród pewnej grupy 
ludzi. Przeczytaj fragment: Alma 1:2–6 i sprawdź, czego 
nauczał Nehor i jak ludzie reagowali na jego słowa.

WPROWADZENIE DO  

Księgi Almy
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W trakcie studiowania Księgi Almy będziesz się uczyć 
o Jezusie Chrystusie i o tym, jak niezbędne dla planu 
szczęścia Ojca Niebieskiego jest Jego Zadośćuczynienie 
i Zmartwychwstanie. Będziesz się uczyć także o tym, 
że słowo Boże ma moc, by przezwyciężyć wypaczanie 
religii, fałszywe doktryny, grzech, nienawiść i 
odstępstwo oraz by prowadzić ludzi do wielkiej 
przemiany serca. Będziesz podbudowany, czytając 
o misjonarskich działaniach synów Mosjasza oraz o 
nawróceniu i późniejszej wierności ludu Ammona 
czyli Anti-Nefi-Lehitów. Ponadto, gdy będziesz 
studiować rozdziały opisujące wojny między Nefitami 
i Lamanitami, będziesz mógł poznać zasady, które 
przeprowadzą cię przez trudne czasy, w których żyjesz 
i pomogą ci wygrywać osobiste bitwy z przeciwnikiem.

Kto napisał tę księgę?
Księga Almy powstała dzięki Mormonowi, który 
zebrał zapisy z większych płyt Nefiego i opracował 
ich skróconą wersję. Księga nosi imię Almy, który był 
synem Almy i jest często nazywany Almą Młodszym. 
Gdy król Mosjasz wprowadził nad Nefitami rządy 
sędziów, Alma został pierwszym naczelnym sędzią, a 
także wyższym kapłanem nad Kościołem po swoim 
ojcu (zob. Mosjasz 29:42). Z czasem zrezygnował z 
funkcji naczelnego sędziego i „poświęcił się całkowicie 
służbie w wyższym kapłaństwie”, by „przekazywać 
słowo Boże” w całym kraju Nefitów (Alma 4:20; 5:1). 
By stworzyć Księgę Almy, Mormon wykorzystał zapisy 
o posłudze Almy (Alma 1–44) oraz zapisy jego synów: 
Helamana (Alma 45–62) i Sziblona (Alma 63).

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Oryginalne zapisy, stanowiące tekst źródłowy Księgi 
Almy, powstały prawdopodobnie pomiędzy 91  r. p.n.e. 
a 52 r. p.n.e.  Mormon opracował ich skróconą wersję 
w bliżej nieokreślonym momencie między 45 r. n.e.  
a 385 r. n.e.  Nie napisał, gdzie przebywał w czasie 
opracowywania tego streszczenia.
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Prześledź pierwsze linijki wersetu: Alma 1:12 i znajdź 
słowo, którego użył Alma do opisania tego, co Nehor 
zapoczątkował wśród Nefitów. Potem spójrz na wy-
rażenie wypaczanie religii. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 
26:29 i wyszukaj, jak zachowują się i czego nie robią 
osoby, które wypaczają religię.

Wypaczanie religii ozna-
cza głoszenie „fałszy-
wych nauk […] z myślą 
o bogactwach i zaszczy-
tach” i wynoszenie się 
„ponad innych za światło 
świata” (Alma 1:16; 
2 Nefi 26:29). Ci, którzy 
to czynią, poprzez swe 
nauki nie chcą budować 
królestwa Boga. Raczej 
chcą coś zyskać (na przy-
kład bogactwo, pozycję 
społeczną lub władzę 
nad innymi) i mieć 
poklask u ludzi. Chcą 
skupić uwagę innych na 
sobie, zamiast na Bogu 
i Jego ewangelii. Wypa-

czanie religii jest poważnym grzechem w oczach Boga, 
co Alma jasno wyłożył, gdy powiedział do Nehora: 
„[…] i jeśliby siłą zaprowadzono te wypaczone nauki 
pośród tego ludu, doprowadziłoby to do ich całkowitej 
zagłady”(Alma 1:12).

Gdy Nehor starał się „odwieść ludzi Kościoła”, prawy 
człowiek o imieniu Gideon „oparł mu się i zganił go, 
przytaczając słowa Boga” (Alma 1:7). W odpowiedzi 
na to Nehor wyjął miecz i zgładził Gideona. Następnie 
stanął przed sądem za swoje zbrodnie i został stra-
cony. Przeczytaj werset Alma 1:16, by dowiedzieć się, 
czy śmierć Nehora położyła kres zjawisku wypaczania 
religii pośród Nefitów.

Przeczytaj fragment: Alma 1:26–27 i odszukaj, w jaki 
sposób praktyki kapłanów nefickich różniły się od tego, 
co robił Nehor i inni ludzie, którzy wypaczali religię.

1. W swoim dzienniku do studiowania pism świętych 
napisz, w jaki sposób postępowali kapłani neficcy. W jaki 

sposób ich zachowanie różniło się od sposobu postępowania 
osób, które wypaczały religię?

W miarę jak wypaczanie religii rozprzestrzeniało się 
po kraju, wielu ludzi zaczęło prześladować wiernych 
członków Kościoła. Aby przygotować się do studiowa-
nia reszty rozdziału: Alma 1, zastanów się, czy widziałeś 
ludzi naśmiewających się, kpiących lub prześladujących 
tych, którzy byli wierni przykazaniom Boga.

Przypisy umieszczone na dole 
każdej strony pism świętych 
zawierają odsyłacze do in-
nych fragmentów pism świę-
tych, które mogą pogłębić 
zrozumienie studiowanego 
materiału. Wyrób w sobie 
nawyk częstego czytania od-
syłaczy do fragmentów pism 
świętych, które studiujesz. 
Możesz zaznaczać odsyłacze 
w przypisach, by lepiej rozu-
mieć pisma święte.

Korzystanie z 
odsyłaczy

Przeczytaj fragment: Alma 1:19–20 i poszukaj, dlaczego 
niektórzy ludzie prześladowali członków Kościoła. 
Fragment: Alma 1:21–31 zawiera opis, w jaki sposób 
członkowie Kościoła reagowali na te prześladowania. 
Przeczytaj podane poniżej wersety z pisma świętego i 
uzupełnij wykres:

Alma 1:21–24 Alma 1:25, 27–31

W jaki sposób niektórzy 
członkowie zareagowali na 
prześladowania?   
 

W jaki sposób żyli inni 
członkowie Kościoła mimo 
prześladowań?   
 

Jakie były konsekwencje ich 
postępowania?   
 

Jakie błogosławieństwa 
otrzymali?   
 

Zapisz zasadę, której nauczyłeś się z tego wykresu:  

Jedna z zasad, którą możesz sformułować, brzmi: Kiedy 
żyjemy w zgodzie z zasadami ewangelii, doświad-
czamy spokoju, nawet jeśli jesteśmy prześladowani.

2. W dzienniku do studiowania wyjaśnij, w jaki sposób 
powyższa zasada ewangelii może pomóc ci w chwilach, 

gdy ktoś będzie cię prześladował lub wywierał na tobie presję, 
abyś postąpił wbrew przykazaniom. Następnie odpowiedz na 
jedno z poniższych pytań:
 a. Kiedy byłeś wierny przykazaniom pomimo prześladowań  
lub presji, by je złamać? Jakie otrzymałeś dzięki temu błogosła-
wieństwa?
b. W jaki sposób odpowiesz swoim przeciwnikom?

Alma 2
Amlikici i Lamanici sprzymierzają się w wojnie przeciwko 
Nefitom
W rozdziale: Alma 2 jest mowa o dalszych wyzwaniach 
Nefitów. Przeczytaj nagłówek rozdziału, by dowie-
dzieć się, w jaki sposób człowiek o imieniu Amliki i 
jego zwolennicy przeciwstawili się Nefitom. Amliki 
chciał zostać królem Nefitów, ale Nefici zagłosowali 
przeciwko niemu i chcieli utrzymać system sędziów. 
Zwolennicy Amlikiego zebrali się razem i wybrali go 
na swego króla. Amliki rozkazał swoim poplecznikom 
wydać wojnę Nefitom, a wkrótce potem do walki po 
stronie Amlikitów dołączyli Lamanici.

Pan wspomógł Nefitów w walce z Amlikitami i 
Lamanitami, ponieważ Nefici byli wierni Panu. 
Przeczytaj fragmenty: Alma 2:18, 28–31, 36 i zaznacz 
słowa wzmocnił, wzmocnieni i wzmocniony za każdym 
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razem, gdy się pojawią. Odszukaj, w jaki sposób Pan 
wzmocnił Nefitów.

 3. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, kiedy czu-
łeś się wzmocniony przez Pana, gdy starałeś się robić to, 

co dobre.

Alma 3
Amlikici odsuwają się od Boga
Pomyśl o komunikatach, które niektórzy ludzi starają 
się wysłać na swój temat poprzez ubiór, fryzurę, kol-
czyki i inną biżuterię, tatuaże i kolczykowanie ciała.

Przeczytaj werset: Alma 3:4 i odszukaj, w jaki sposób 
Amlikici zmienili swój wygląd.

Od kogo „odróżniali się” Amlikici?   
 

Do kogo chcieli się upodobnić?   
 

Zmiana wyglądu Amlikitów była wyrazem ich buntu. 
Jak zostało to zapisane w rozdziale: Alma 3, Mormon 
przypomniał nam o przekleństwie i piętnie, które spo-
częło na Lamanitach setki lat wcześniej, z powodu ich 
buntu wobec Boga (zob. Alma 3:6–10; zob. też 2 Nefi 
5:20–24). Amlikici z własnej woli malowali znaki na 
swoich czołach i czynili to w tym samym celu co Pan, 
kiedy naznaczył Lamanitów.

Zaznacz słowo w wersecie: Alma 3:18, które opisuje 
nastawienie Amlikitów do Boga. W wersecie: Alma 
3:19 zaznacz, co Amlikici sprowadzili na siebie z po-
wodu swojego buntu.

Czego nauczyłeś się z fragmentu: Alma 3:18–19 o 
ludziach, którzy są przeklęci przez Pana? (Ludzie, 
którzy otwarcie sprzeciwiają się Bogu, sprowadzają na 
siebie przekleństwo). Warto wiedzieć, że przekleństwo 

oznaczało stan „odsunięcia od Pana” (2 Nefi 5:20). 
Poprzez swoje czyny Amlikici odsunęli się od Boga.

Z przykładu Amlikitów dowiadujemy się, że odsunię-
cie się od Boga wynika z naszej decyzji. Ludzie, którzy 
„otwarcie [przeciwstawiają] się Bogu” (Alma 3:18), 
odsuwają się od Boga lub, innymi słowy, sprowadzają 
na siebie przekleństwo.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: W przeciwieństwie do Amlikitów co możesz 

już teraz zrobić w swoim życiu, by upewnić się, że nie odsuwasz 
się od Boga?

We fragmencie: Alma 3:20–25 jest mowa o tym, że 
Nefici pokonali Lamanitów w kolejnej bitwie, ale po 
obu stronach poległo wielu ludzi. Przeczytaj wersety: 
Alma 3:26–27 i odszukaj nadrzędną lekcję, której Mor-
mon chciał nas nauczyć na podstawie historii Amliki-
tów oraz bitew pomiędzy Nefitami i Lamanitami.

Uzupełnij następującą zasadę na podstawie tego, co jest 
napisane we fragmencie: Alma 3:26–27: Doświadczamy 
szczęścia lub żałości w zależności od   
 

Zastanów się przez chwilę nad tym, kto jest dla ciebie 
przykładem do naśladowania w życiu. Pomyśl nad na-
stępującymi pytaniami: Jaką nagrodę lub zapłatę Sza-
tan oferuje ludziom, którzy idą za nim? (Na początku 
są to bardzo kuszące rzeczy, które ostatecznie prowa-
dzą do nieszczęścia i uzależnienia). W przeciwieństwie 
do tego, jaką zapłatę otrzymują od Pana ludzie, którzy 
decydują się za Nim podążać?

 5. Napisz w dzienniku do studiowania o tym, jak naśla-
dowanie przykładu Pana przyniosło ci szczęście.

Alma 4
Po okresie wzrostu Kościoła jego członkowie zaczynają 
wbijać się w dumę, a Alma rezygnuje z funkcji naczelnego 
sędziego i wzywa ich do pokuty
Po wojnie z Lamanitami i Amlikitami Nefici zostali 
„pobudzeni do przypomnienia sobie o swych powin-
nościach” i „Kościół wzmacniał się” (Alma 4:3–4). W 
wyniku tego około 3500 dusz przystąpiło do Kościoła 
(zob. Alma 4:5). Niestety, w ciągu zaledwie jednego 
roku wielu ludzi w Kościele popadło w pychę. Prze-
czytaj fragment: Alma 4:8–12 i odszukaj haniebne 
czyny, do których dochodziło z powodu pychy człon-
ków Kościoła. Zasada, której możemy się nauczyć z 
tego fragmentu pisma świętego, brzmi: Jeśli dajemy 
zły przykład, nasze czyny mogą powstrzymać in-
nych od przyjęcia ewangelii. (Zob. Alma 4:10).
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6. W dzienniku do studiowania zapisz jeden przykład nie-
godziwego czynu lub postawy Nefitów opisany we frag-

mencie: Alma 4:8–12. Wyjaśnij, dlaczego ważne jest, by współcześni 
członkowie Kościoła unikali takich zachowań i postaw.

W wyniku niegodziwości szerzącej się w Kościele 
Alma wyznaczył innego człowieka, by zastąpił go na 
stanowisku naczelnego sędziego, aby on sam mógł 
poświęcić cały swój czas powołaniu przewodniczą-
cego wyższego kapłana w Kościele i pomóc członkom 
zapanować nad pychą i nad grzechami, składając przed 
nimi świadectwo (zob. Alma 4:19). Przeczytaj werset: 
Alma 4:19 i podkreśl, co Alma chciał zrobić, by pomóc 
swojemu ludowi.

Werset: Alma 4:19 obrazuje następujące zasady: 
Wypełnianie naszych duchowych obowiązków 
może wymagać poświęcenia. Słudzy Pana składają 
świadectwo i nawołują grzeszników do pokuty. 
Składanie świadectwa pomaga innym zbliżyć się 
do Boga.

Czy możesz wyobrazić sobie kogoś, kto rezygnuje z 
prominentnego politycznego stanowiska, na przykład 
urzędu prezydenta kraju, by służyć na misji? Alma to 
zrobił!

7. Zapisz w dzienniku do studiowania jak, według ciebie, 
określenie „tylko świadcząc przeciwko nim” (Alma 4:19) 

opisuje sposób, w jaki Alma miał nauczać. Zapisz też, w jaki spo-
sób ty sam zostałeś zainspirowany do zmiany lub poprawy pod 
wpływem czyjegoś świadectwa o ewangelii.

 8. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami następujące zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 1–4 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 15: DZIEŃ 1

Alma 5:1–36
Wprowadzenie
Gdy nad Kościołem zawisła groźba niegodziwości i 
kłótni (zob. Alma 4:9–11), Alma wiedział, że prawdziwa 
zmiana na lepsze może przyjść jedynie poprzez wielką 
przemianę w sercach członków Kościoła. Jako wyższy 
kapłan Kościoła Alma rozpoczął swoją misję nawraca-
nia ludu Zarahemli, świadcząc o Jezusie Chrystusie i 

nawołując ludzi do pokuty. Zachęcał ich do przygoto-
wywania się na sąd Pana poprzez praktykowanie wiary 
w słowo Boga i ocenę duchowej kondycji własnych 
serc. Gdy będziesz studiować pierwszą połowę roz-
działu: Alma 5, zastanów się nad tym, w jaki sposób 
możesz zastosować to, czego się nauczyłeś, aby móc 
doświadczyć lub nadal doświadczać wielkiej przemiany 
serca, o której w nim mowa.

Alma 5:1–13
Alma opisuje nawrócenie 
swojego ojca i jego 
naśladowców
Jak bardzo zmieniłeś się 
od czasu, gdy miałeś 8 
lat? Jak bardzo zmieniłeś 
się od czasu, gdy miałeś 
12 lat? Zastanów się nad 
tym, pod jak różnymi 
względami ludzie mogą 
się zmieniać, na przykład 
zmianie może ulec ich 
wygląd, zachowanie czy 
postawa. Pomyśl o tym, 
co może powodować 
te zmiany w ludziach. 
Potem przeczytaj werset: 
Alma 5:12 i odszukaj to, 
co zmieniło się w Almie 
Starszym. W czasie 
studiowania fragmentu: 
Alma 5:1–13 zastanów 
się nad tym, w jaki spo-
sób może się zmienić czyjeś serce.

Starszy Gerald N. Lund, który służył potem jako członek 
Kworum Siedemdziesiątych, uczył, że kiedy w pismach 
użyte jest słowo serce, odnosi się ono często do „praw-
dziwej, wewnętrznej natury człowieka” („Understanding 
Scriptural Symbols”, Ensign, październik. 1986, str. 25). 
Zastanów się przez chwilę, w jaki sposób „wielka 
przemiana serca” różni się od innych przemian, którym 
mogą podlegać ludzie — włączając w to przemiany, nad 
którymi zastanawiałeś się na początku lekcji.

Przypomnij sobie, że lud króla Beniamina doświad-
czył „wielkiej przemiany” serca, co sprawiło, że nie 
miał „więcej pragnienia czynienia zła, lecz pragnienie 
czynienia zawsze dobra” (Mosjasz 5:2). Możesz zapisać 
wyjaśnienie Starszego Lunda i odsyłacz do wersetu: 
Mosjasz 5:2 na marginesie swojego pisma świętego 
obok fragmentu: Alma 5:11–13.

Prezydent Marion G. Romney 
z Rady Prezydenta Kościoła 
uczył: „Nauka ewangelii na 
podstawie słowa pisanego 
[…] to za mało. Trzeba nią żyć. 
[…] Nie sposób prawdziwie 
poznać ewangelii, nie żyjąc 
zgodnie z jej zasadami” („Re-
cords of Great Worth”, Ensign, 
wrzesień 1980, str. 4). W wielu 
miejscach tej lekcji będziesz 
zachęcany do tego, by sto-
sować w życiu to, czego się 
nauczysz. Stosowanie w prak-
tyce tego, czego się uczysz, 
powinno być ważną częścią 
twoich studiów nad ewangelią.

Stosowanie tego, 
czego się uczysz
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Starszy D. Todd Christofferson z Kworum 
Dwunastu Apostołów powiedział: 
„Możecie zapytać: ‘Dlaczego ta wielka 
przemiana w moim przypadku nie dzieje 
się szybciej?’. Powinniście pamiętać, że 
niezwykłe przykłady ludu króla Benia-

mina, Almy i innych postaci z pism świętych są właśnie 
takie — niezwykłe i nietypowe. W przypadku większo-
ści z nas przemiany są stopniowe i pojawiają się z 
czasem. Ponowne narodziny, w przeciwieństwie do 
narodzin fizycznych, to bardziej proces niż pojedyncze 
wydarzenie. A angażowanie się w ten proces jest 
głównym celem życia doczesnego” („Narodzić się 
ponownie”, Ensign lub Liahona, maj 2008, str. 78).

Przeczytaj fragment: Alma 5:3–7 i poszukaj, co Alma 
powiedział ludowi Zarahemli, by pomóc im przygoto-
wać się na przemianę serca.

Odpowiedz w podręczniku na następujące pytanie: 
skoro Alma opowiedział ludowi Zarahemli o nawró-
ceniu swego ojca i innych osób, jak również o ich 
wybawieniu z niewoli, jak myślisz, w jaki sposób te 
doświadczenia pomogły tym ludziom przygotować się 
do przemiany serca?   
  
 

Przeczytaj werset: Alma 5:10 i zakreśl w kółko znaki 
zapytania na końcu trzech pytań, które Alma zadał 
tym ludziom. Potem przejrzyj wersety: Alma 5:11–13, 
w których Alma zaczął udzielać na nie odpowiedzi 
i znajdź potwierdzenie następującego stwierdzenia: 
Gdy wierzymy słowu Boga i okazujemy wiarę w 
Jezusa Chrystusa, możemy doświadczyć wielkiej 
przemiany serca.

Wiara w słowo Boga prowadzi do wielkiej przemiany 
serca, ponieważ słowo Boga uczy nas o Zbawicielu. 
Lud Almy wierzył w słowo Boga, którego nauczali 
święci prorocy. Ludzie dowiedzieli się o odkupiciel-
skiej mocy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i ich 
serca zostały przemienione w miarę, jak okazywali 
wiarę w Zbawiciela.

 1. W dzienniku do studiowania pism wyjaśnij własnymi 
słowami, w jaki sposób Zadośćuczynienie Jezusa Chry-

stusa prowadzi do wielkiej przemiany serca.
 2. Zapisz w dzienniku do studiowania, w jaki sposób 
zmieniło się twoje serce. Jeśli zauważyłeś przemianę serca 

w trakcie czytania Księgi Mormona podczas tego roku semina-
rium, możesz opisać swoje doświadczenie jako część odpowiedzi.

Alma 5:14–36
Alma uczy, że wielka przemiana serca jest warunkiem 
wejścia do królestwa niebieskiego
Gdy Alma skończył nauczać o tym, że wiara w słowo 
Boga pomaga nam rozpocząć proces wielkiej prze-
miany serca, poprosił on ludzi o zastanowienie się 
nad wieloma pytaniami. Te pytania mogą nam pomóc 
ocenić kondycję naszego duchowego serca — pragnień 
i uczuć wewnętrznego człowieka.

Przeczytaj werset: Alma 5:14 i zaznacz trzy pytania, 
które Alma zadał ludziom, by pobudzić ich do zastano-
wienia się nad sobą. Te trzy pytania opisują przemianę, 
której doświadczamy, gdy polegamy na wierze w od-
kupienie darowane nam dzięki Jezusowi Chrystusowi. 
Przypomnij sobie z poprzednich lekcji (zob. Mosjasz 5 
i Mosjasz 27), że określenie „ponownie narodzić” od-
nosi się do przemiany, której doświadcza człowiek, gdy 
przyjmuje Jezusa Chrystusa i zaczyna nowe życie nie 
tylko jako Jego uczeń, ale także jako Jego duchowy syn 
czy córka (zob. Mosjasz 27:25).

 3. W dzienniku do studiowania pism świętych napisz o 
tym, w jaki sposób przemiana serca może być zauważalna 

na czyimś obliczu. W tym kontekście słowo oblicze oznacza wyraz 
czyjejś twarzy, który odzwierciedla nastawienie tej osoby, jej na-
strój czy duchowy stan. Opisz znajomą osobę, na której twarzy 
odbija się wizerunek Zbawiciela.

W medycynie lekarze używają kardiogramu, by ocenić 
stan ludzkiego serca. Umożliwia on zdiagnozowanie 
nieprawidłowości, które wymagają leczenia. Przestudiuj 
wersety z rozdziału: Alma 5 wymienione pod poniż-
szym duchowym kardiogramem. W trakcie studiowa-
nia każdego z wersetów, zaznacz pole w tabeli, które 
najlepiej opisuje to, jak odpowiedziałbyś na pytanie 
lub pytania zawarte w każdym wersecie. (Jeśli chcesz 
zachować swoje odpowiedzi tylko dla siebie, możesz 
skopiować ten wykres na osobnej kartce lub w swoim 
osobistym dzienniku i wtedy go uzupełnić).
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Alma 5 Duchowy kardiogram

Zawsze

Prawie zawsze

Zazwyczaj

Czasem

Rzadko, jeśli 
w ogóle

Wersety z 
rozdziału: 
Alma 5 15 16 19 26 27 28 29 30–31

Gdy uzupełnisz swój duchowy kardiogram, przeczytaj 
fragment: Alma 5:21–25. Poszukaj, czego Alma uczył 
o tej prawdzie: Poprzez doświadczenie przemiany 
serca przygotowujemy się na zajęcie miejsca w 
królestwie niebieskim (królestwie celestialnym).

 4. Zrób następujące rzeczy w dzienniku do studiowania:
a. Stwórz listę słów i określeń, których użył Alma w wer-

setach: Alma 5:21–25, którymi opisałbyś stan, w jakim chciałbyś 
się teraz znajdować.
 b. Wyjaśnij, w jaki sposób, twoim zdaniem, przemiana serca 
przygotowuje nas na otrzymanie miejsca w królestwie niebieskim.

Przeczytaj fragment: Alma 5:33–36 i zastanów się nad 
tym, co czujesz po przeczytaniu przesłania Almy. Po-
szukaj słów i określeń, które pomogą ci odpowiedzieć 
na następujące pytania:

• Do czego zachęca mnie Pan?
• Jakie są nagrody za zrobienie tego, do czego za-

chęca Pan?
• Czego uczą mnie te wersety o Zbawicielu?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta 
Bensona, która pokazuje, w jaki sposób pragną żyć 
ludzie, którzy doświadczyli przemiany serca:

„Gdy decydujesz się naśladować Chry-
stusa, decydujesz się na przemianę 
siebie. […]

Pan działa od środka na zewnątrz. Świat 
działa od zewnątrz do środka. Świat chce 
wyciągnąć ludzi ze slumsów. Chrystus 

wyciąga slumsy z ludzi, a wtedy ci wydobywają się ze 
slumsów o własnych siłach. Świat chce kształtować 

człowieka poprzez zmianę jego środowiska. Chrystus 
odmienia ludzi, którzy potem sami odmieniają swoje 
środowisko. Świat może wpływać na ludzkie zachowa-
nie, ale Chrystus może je zmienić. […]

Mężczyźni [i kobiety], którzy zmienili się dla Chrystusa, 
będą dowodzeni przez Chrystusa. Jak Paweł zapytają: 
‘Panie, co chcesz, abym uczynił’ (Dzieje Apostolskie 
9:6) [Pismo Święte Nowego Testamentu, Księgarnia Św. 
Wojciecha w Poznaniu, 1962 — przyp. tłum.]. […]

Ich wola poddaje się Jego woli. (Zob. Ew. Jana 5:30).

Zawsze robią rzeczy, które podobają się Panu. (Zob. 
Ew. Jana 8:29).

Oni nie tylko zginęliby dla Pana, ale — co ważniejsze 
— chcą dla Niego żyć.

Wejdźcie do ich domów, a obrazy na ścianach, książki 
na półkach, muzyka, słowa i czyny zaświadczą, że są 
chrześcijanami.

Są oni świadkami Boga w każdym czasie, we wszyst-
kich rzeczach i w każdym miejscu. (Zob. Mosjasz 18:9).

Mają Chrystusa w swoich umysłach, bo zwracają się do 
Niego w każdej myśli. (Zob. NiP 6:36).

Noszą Chrystusa w swoich sercach, bo ich uczucia są 
na zawsze z Nim związane. (Zob. Alma 37:36).

Niemal każdego tygodnia przyjmują sakrament i 
świadczą swemu Wiecznemu Ojcu, że pragną wziąć na 
siebie imię Jego Syna, zawsze o Nim pamiętać i prze-
strzegać Jego przykazań. (Zob. Moroni 4:3)” („Born of 
God”, Ensign, listopad 1985, str. 5–7).

Na zakończenie lekcji podkreśl w wypowiedzi Pre-
zydenta Bensona to, co skłoniło cię do refleksji nad 
tym, w jaki sposób chcesz żyć jako osoba, która stale 
doświadcza przemiany serca. Wyznacz sobie cel, który 
pomoże ci zastosować w życiu to, co przyszło ci do 
głowy, gdy studiowałeś nauki Almy o doświadczaniu 
przemiany serca (możesz napisać to w swoim dzien-
niku lub na osobnej kartce). Gdy nieustannie będzie 
ci zależało na tym, by narodzić się duchowo w Bogu i 
doświadczać przemiany serca, będziesz przygotowany, 
by wejść do królestwa Boga.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 5:1–36 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 15: DZIEŃ 2

Alma 5:37–62
Wprowadzenie
W trakcie głoszenia ewangelii w Zarahemli, Alma 
ostrzegał ludzi, że to, czy zdecydują się posłuchać jego 
słów czy je odrzucić, przyniesie określone błogosła-
wieństwa lub inne konsekwencje. Zachęcał ich, by 
odpowiedzieli na głos Dobrego Pasterza, Pana Jezusa 
Chrystusa, który ich przywołuje i pragnie zaprowadzić 
ich z powrotem do Swego stada. Studiując tę lekcję, 
zastanów się, w jaki sposób podążanie za głosem Do-
brego Pasterza pomoże ci uniknąć nieczystych rzeczy 
tego świata i powrócić do Boga.

Alma 5:37–42, 53–62
Alma zachęca wszystkich, by podążali za Dobrym 
Pasterzem, którym jest Zbawiciel
W pismach świętych Jezus Chrystus jest czasami nazy-
wany „dobrym pasterzem” (zob. Ew. Jana 10:11–15). Jak 
myślisz, dlaczego przyrównanie Zbawiciela do dobrego 
pasterza jest właściwe? Prezydent Ezra Taft Benson opi-
sał starożytnych pasterzy w następujący sposób:

„W czasach Jezusa palestyński pasterz słynął z ochrony 
swoich owiec. W przeciwieństwie do współczesnych 
owczarzy, pasterz szedł przed swoim stadem. Prowa-
dził je. Pasterz znał wszystkie swoje owce i zazwyczaj 
nadawał im imiona. Owce znały jego głos, ufały mu i 
nie poszłyby za nikim innym. Dlatego, gdy wołał, owce 
przychodziły do niego. (Zob. Ew. Jana 10:14, 16).

Nocą pasterze przyprowadzali swe owce do zagrody 
zwanej owczarnią. Otaczały ją wysokie mury, a na szczy-
cie tych murów umieszczano kolce, by zapobiec przed-
ostaniu się do środka dzikich zwierząt lub złodziei.

Czasami jednak jakieś dzikie zwierzę gnane głodem 
przeskakiwało przez ściany w sam środek stada i stra-
szyło je. Taka sytuacja odróżniała prawdziwego pasterza 
— kogoś, kto kochał owce — od najemnika — kogoś, 
kto pracował tylko dla zapłaty i z obowiązku.

Prawdziwy pasterz był gotów oddać za owce wła-
sne życie. Wchodził między nie i walczył o ich dobro. 
Natomiast najemnik — wprost przeciwnie — bardziej 
cenił sobie własne bezpieczeństwo, niż bezpieczeństwo 
owiec i zazwyczaj uciekał przed zagrożeniem.

Jezus użył tego typowego przykładu z czasów Mu 
współczesnych, by oznajmić, że On jest Dobrym Paste-
rzem, Prawdziwym Pasterzem. Z powodu miłości, jaką 
żywi do Swych braci i sióstr, dobrowolnie złożył za nich 
Swoje życie. (Zob. Ew. Jana 10:17–18)” („A Call to the 
Priesthood: ‘Feed My Sheep’”, Ensign, maj 1983, str. 43).

Napisz w podręczniku krótkie odpowiedzi na poniższe 
pytania:

• Co może się przydarzyć owcom, jeśli nie słuchają 
pasterza?   
 

• W jaki sposób my przypominamy owce i w jaki spo-
sób Zbawiciel jest jak nasz pasterz?   
 

• Co oznacza wyrażenie „przystąpić do Jego stada”? 
(zob. Alma 5:60).   
 

W wersecie: Alma 5:37, Alma opisał lud Zarahemli jako 
owce, które „zbłądziły”. Przeczytaj fragment: Alma 
5:37–42 i poszukaj nauk Almy na temat słuchania 
głosu Zbawiciela.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Przestudiuj fragment: Alma 5:37–38 i wyjaśnij własnymi sło-
wami, czego Alma uczył o wysiłkach Zbawiciela, by przywołać 
nas do pójścia za Nim.
 b. W wersecie: Alma 5:41, czego Alma uczył o tym, jak możemy 
się przekonać, czy dajemy posłuch głosowi Dobrego Pasterza? 
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Jakie dobre uczynki mogą wskazywać na to, że młodzież Świę-
tych w Dniach Ostatnich podąża za Dobrym Pasterzem?

Rozpoznawanie głosu Zbawiciela i słuchanie Go nie 
zawsze jest łatwe. Zastanów się nad następującym 
cytatem z wypowiedzi Starszego Dallina H. Oaksa z 
Kworum Dwunastu Apostołów: „Z chóru głosów, które 
słyszymy w życiu doczesnym musimy wyodrębnić głos 
Dobrego Pasterza, który woła nas, byśmy poszli za Nim 
w kierunku naszego niebiańskiego domu” („Alternate 
Voices”, Ensign, maj 1989, str. 27).

Przeczytaj fragment: Alma 5:53–56 i zaznacz postawy 
i czyny, które mogą utrudniać komuś słuchanie głosu 
Zbawiciela.

Pomyśl o innych postawach i uczynkach w dzisiejszym 
świecie, które utrudniają ludziom słuchanie głosu 
Zbawcy. Wyjaśnij krótko, dlaczego twoim zdaniem 
te postawy i czyny utrudniają komuś słuchanie głosu 
Zbawiciela:   
 

W wersecie: Alma 5:57 zaznacz zwrot „wszyscy, którzy 
pragniecie podążać za głosem Dobrego Pasterza”. Po-
tem zaznacz trzy inne zwroty w wersecie 57, które mó-
wią, co możesz zrobić, by podążać za głosem Zbawcy.

 2. W dzienniku do studiowania napisz przykłady zacho-
wania odpowiadające każdemu z trzech następujących 

zagadnień, pokazujące, co może zrobić młodzież Świętych w 
Dniach Ostatnich w twojej szkole lub społeczności, aby: (a) po-
rzucić złe towarzystwo, (b) nie zbliżać się do niego i (c) nie doty-
kać nieczystych rzeczy. Potem pomyśl o dwóch prawych zajęciach 
lub nawykach, które pomogą młodym ludziom bardziej słuchać 
głosu Dobrego Pasterza. Jeśli jedno z tych zajęć lub któryś z tych 
nawyków pomogły tobie usłyszeć głos Zbawcy, możesz napisać o 
tym w dzienniku do studiowania, by opowiedzieć o tym później 
nauczycielowi lub innym uczniom.

Jak napisano we fragmencie: Alma 5:58–60, Alma uczył 
następującej prawdy: Jeśli będziemy podążać za gło-
sem Pana (Dobrego Pasterza), zostaniemy zebrani 
w Jego królestwie. Zaznacz obietnice lub błogosła-
wieństwa wymienione w wersetach: Alma 5:58–60, 
które spełnią się dla tych, którzy otrzymają dziedzictwo 
po prawicy Boga.

 3. Zastanów się nad tym, co każda z zaznaczonych 
obietnic lub błogosławieństw, oznacza dla ciebie. Na-

stępnie zapisz w dzienniku do studiowania, dlaczego, twoim 
zdaniem, odsunięcie się od niegodziwych rzeczy jest warte tych 
błogosławieństw.

Gdy będziesz podążać za głosem Zbawiciela, dostąpisz 
tych błogosławieństw i na końcu będzie ci dane błogo-
sławieństwo wyniesienia.

Alma 5:43–52
Alma mówi, w jaki sposób uzyskał świadectwo oraz naucza 
o pokucie
Pomyśl o czymś, czego nauczyłeś się dzięki każdemu z 
twoich pięciu zmysłów: wzrokowi, słuchowi, dotykowi, 
węchowi i smakowi. Czy istnieje sposób na to, żebyś o 
czymś wiedział bez użycia żadnego z nich? Przeczytaj 
fragment: Alma 5:45–48 i poszukaj, co wiedział Alma i 
jak zdobył tę wiedzę.

Zaznacz w wersecie: Alma 5:48 to, czego Alma na-
uczał o Jezusie Chrystusie. Przesłanie wersetów: 
Alma 5:45–48 można streścić w następujący sposób: 
Poprzez Ducha Świętego możemy zyskać własne 
świadectwo o tym, że Jezus Chrystus jest Odkupi-
cielem ludzkości.

Każdy doświadcza wyzwań związanych ze swoją wiarą 
i świadectwem. Posiadanie osobistego świadectwa o 
prawdziwości ewangelii, potwierdzonego mocą Ducha 
Świętego, może wzmacniać cię w trudnych chwilach. 
Pamięć o twoim własnym świadectwie złożonym przez 
Ducha Świętego może, jak w przypadku Almy, pomóc 
ci trwać niezachwianie w obliczu trudności. Z przy-
kładu Almy możemy też dowiedzieć się tego, że post i 
modlitwa mogą pomóc nam czuć wpływ Ducha, który 
ponownie potwierdza prawdy i podtrzymuje nasze 
świadectwo, kiedy potrzebuje ono wzmocnienia.

Zastanów się nad własnym świadectwem 
w trakcie czytania następującego cytatu z 
wypowiedzi Starszego M. Russella 
Ballarda z Kworum Dwunastu Apostołów, 
który zachęca nas, abyśmy zabiegali o 
nasze własne świadectwo o Jezusie 

Chrystusie: „Indywidualne, osobiste świadectwo o 
prawdziwości ewangelii, szczególnie o boskim życiu i 
misji Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo ważne dla 
naszego wiecznego życia. ‘A to jest żywot wieczny’, 
powiedział Zbawiciel, ‘aby poznali ciebie, jedynego i 
prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posła-
łeś’ [Ew. Jana 17:3]. Innymi słowy, życie wieczne 
pociąga za sobą naszą własną, indywidualną, osobistą 
wiedzę o naszym Ojcu w Niebie i Jego Świętym Synu. 
Sama wiedza na Ich temat nie wystarczy. Musimy mieć 
osobiste duchowe doświadczenia, które będą naszą 
kotwicą” („Feasting at the Lord’s Table”, Ensign, maj 
1996, str.80).

 4. W dzienniku do studiowania wykonaj jedno lub kilka 
z następujących ćwiczeń:

 a. Napisz o sytuacji, w której wysłuchałeś czyjegoś niezłomnego 
świadectwa, które z mocą Ducha Świętego mówiło o tym, że Je-
zus Chrystus jest Odkupicielem ludzkości. Napisz, co wtedy czułeś.
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CZĘŚĆ 15: DZIEŃ 3

Alma 6–7
Wprowadzenie
Po nauczaniu ludu w Zarahemli i uporządkowaniu 
spraw Kościoła, Alma udał się do Gideon. Okazało się, 
że ludzie, których tam spotkał, byli bardziej religijni 
niż ludzie w Zarahemli. Zachęcał więc mieszkańców 
Gideon, by nadal polegali na Panu i starali się żyć, 
pamiętając o Jego Zadośćuczynieniu. Świadectwo Almy 
o Jezusie Chrystusie może pomóc ci lepiej zrozumieć 
głębię Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i nauczy 
cię, w jaki sposób codziennie doświadczać błogosła-
wieństw Jego Zadośćuczynienia w miarę podążania 
ścieżką ku królestwu Boga.

Alma 6
Alma umacnia Kościół w Zarahemli i wyrusza, by głosić 
ewangelię w mieście Gideon
Dokończ następujące zdanie: Chodzę do kościoła, 
ponieważ   
 .

W trakcie studiowania rozdziału: Alma 6 pomyśl o tym, 
w jaki sposób rozumienie celu spotkań kościelnych 
może sprawić, że będą one miały dla ciebie większą 
wartość.

Zanim Alma opuścił Zarahemlę, umocnił tamtejszy 
Kościół. Przeczytaj wersety: Alma 6:1–4 i znajdź dwa 
lub trzy określenia, które opisują obowiązki przywód-
ców kapłańskich Kościoła.

Ważna zasada, której uczymy się z doświadczeń Almy, 
brzmi: W naszych czasach, podobnie jak w czasach 
opisanych w Księdze Mormona, Kościół został 
założony dla dobra wszystkich ludzi. Przeczytaj 
fragment: Alma 6:5–6 i zaznacz dwa następujące okre-
ślenia: „dla słuchania słowa Bożego” i „jednocząc się w 
poście i żarliwej modlitwie dla dobra dusz tych, którzy 
nie znali Boga”. Te określenia definiują sposoby, które 
Kościół zapewnia wszystkim ludziom, by wzrastali i 
pomagali innym. Pomyśl o tym, w jaki sposób członko-
wie Kościoła w Zarahemli uzupełniliby zdanie, które ty 
dokończyłeś powyżej.

 1. W dzienniku do studiowania zapisz kilka pomysłów 
na to, w jaki sposób uczęszczanie do kościoła z przyczyn 

podanych we fragmencie: Alma 6:5–6 mogłoby pogłębić twoje 
doświadczanie spotkań kościelnych.

 b. Przeczytaj werset: Alma 5:46 i napisz własnymi słowami, w jaki 
sposób Alma zyskał swoje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Pomyśl 
o tym, w jaki sposób możesz wziąć przykład z Almy, by wzmocnić 
swoje świadectwo o Zbawicielu. Zapisz swoje przemyślenia.
 c. Napisz o sytuacji, w której czułeś, że Duch Święty świadczy ci, że 
Jezus Chrystus jest Odkupicielem świata. Zapisz konkretny cel, który 
pomoże ci uzyskać lub wzmocnić świadectwo o Zbawicielu. Możesz 
postawić za cel gorliwy post, żarliwszą modlitwę czy też uważniej-
sze studiowanie pism świętych. Pracuj nad tym, by osiągnąć ten cel, 
nawet jeśli miałoby to trwać „przez wiele dni” (Alma 5:46). (Wyko-
nanie tego zadania może pomóc ci w wypełnieniu wymagania pro-
gramów Osobisty rozwój lub Obowiązek wobec Boga).

Przeczytaj fragment: Alma 5:49–52 i poszukaj, czego 
Alma nauczał lud o pokucie. W wyznaczonym miejscu 
wyjaśnij, dlaczego wszyscy ludzie muszą odpokutować, 
by żyć wiecznie z Ojcem Niebieskim i Jezusem Chry-
stusem.   
  
 

Starszy Dallin H. Oaks zachęcał nas do rozważenia 
kilku pytań, które mogą pomóc nam wprowadzić w ży-
cie to, czego Alma nauczał o pokucie i przygotowaniu 
się na wejście do królestwa Boga:

„Co by się stało, gdyby Jego przyjście 
miało nastąpić jutro? Gdybyśmy wiedzieli, 
że jutro spotkamy się z Panem — poprzez 
naszą przedwczesną śmierć lub Jego 
niespodziewane przyjście — co byśmy 
dzisiaj zrobili? Co musielibyśmy wyznać? 

Jakich praktyk zaniechać? Jakie sprawy zakończyliby-
śmy ugodą? Komu byśmy wybaczyli? Jakie złożyliby-
śmy świadectwo?

Jeżeli wówczas zrobilibyśmy te wszystkie rzeczy, to 
dlaczego nie zrobić ich teraz? Dlaczego nie szukać 
pokoju teraz, kiedy możemy go osiągnąć?” („Przygo-
towanie na Drugie Przyjście”, Ensign lub Liahona, maj 
2004, str. 9).

 5. Pomyśl o jednym z pytań zadanych przez Starszego 
Oaksa. W dzienniku do studiowania pism napisz, dlaczego 

ważne jest, abyśmy w każdym momencie życia byli gotowi na 
spotkanie z Panem.

Z modlitwą zastanów się, jak możesz w praktyce zasto-
sować to, czego nauczyłeś się dzisiaj, aby być gotowym 
na spotkanie Zbawiciela i wejście do Jego królestwa.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 5:37–62 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:



159

Błogosławieństwa członkostwa w Kościele są prze-
znaczone dla wszystkich dzieci Boga. Starszy Jeffrey R. 
Holland z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał:

„Wszyscy modlą się za misjonarzy. Oby 
zawsze tak było. W tym samym duchu 
powinniśmy również modlić się za tych, 
którzy spotykają ich na swej drodze (lub 
którzy powinni ich spotkać). W Zarahemli 
członkowie otrzymali przykazanie, by 

‘[jednoczyli] się w poście i żarliwej modlitwie’ [Alma 
6:6] za tych, którzy nie przystąpili jeszcze do Kościoła 
Boga. Możemy robić to samo.

Codziennie możemy modlić się o swoje własne 
doświadczenia misjonarskie. Módlcie się w takich 
sprawach o boskie kierownictwo, aby przygotowano 
upragnioną przez was sposobność w sercu kogoś, kto 
pragnie i czeka na to, co wy posiadacie. ‘Wielu jest 
jeszcze na ziemi […] którzy są powstrzymywani od 
prawdy, tylko dlatego, że nie wiedzą, gdzie ją znaleźć’ 
[NiP 123:12]. Módlcie się, żeby was odnaleźli! A wów-
czas bądźcie czujni, ponieważ w waszym świecie są 
rzesze ludzi, którzy odczuwają głód w swoim życiu, nie 
głód chleba czy pragnienie wody, ale usłyszenia słów 
Pana [zob. Amos 8:11]” („Aby mi były świadectwem”, 
Liahona, maj 2001, str. 15).

Idąc za radą Starszego Hollanda, możesz modlić się do 
Ojca Niebieskiego o pomoc w odnajdowaniu stworzo-
nych dla ciebie okazji do bycia misjonarzem. Staraj się 
znajdować okazje, by dzielić się z bliźnimi błogosła-
wieństwami, jakie płyną z członkostwa w Kościele.

Alma 7:1–13
Alma naucza ludzi w Gideon o Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa
Wyobraź sobie, że rozmawiasz o pokucie z przyja-
ciółmi, którzy są aktywnymi członkami Kościoła. Twoi 
przyjaciele uważają, że nie popełnili żadnego poważ-
nego grzechu i zastanawiają się, w jaki sposób mogą 
naprawdę doświadczyć mocy Zadośćuczynienia. Zasta-
nów się nad tym, co mógłbyś im powiedzieć. Pamiętaj 
o swoich pomysłach w czasie studiowania fragmentu: 
Alma 7:1–13.

Po opuszczeniu Zarahemli Alma przemawiał do ludzi 
w Gideon. Przeczytaj fragment: Alma 7:3–6 i dowiedz 
się, jakiego duchowego stanu spodziewał się Alma po 
ludziach w Gideon. Potem przeczytaj wersety: Alma 
7:17–19, by sprawdzić, czy nadzieje Almy się spełniły. 
W wyznaczonym miejscu opisz duchowy stan ludzi w 
Gideon.   
 

Przeczytaj fragment: Alma 7:7–10 i poszukaj wydarze-
nia, które według Almy było najważniejszym wydarze-
niem, o którym ludzie powinni wiedzieć. Poszukaj też 
sposobu, w jaki ludzie powinni się na nie przygotować.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Dlaczego, twoim zdaniem, Alma powiedział 

ludziom, którzy już mieli silną wiarę (zob. Alma 7:17), że potrze-
bują odpokutować, przygotowując się na przyjście Zbawiciela? 
(Zob. List do Rzymian 3:23).

Alma nauczał ludzi w Gideon następującej ważnej 
zasady: Jezus Chrystus cierpiał, by ocalić nas od 
grzechu i śmierci i pomóc nam w radzeniu so-
bie z wyzwaniami życia doczesnego. Przeczytaj 
fragment: Alma 7:11–13 i zaznacz w swoich pismach 
świętych to, co Zbawiciel jest gotów wziąć na siebie 
dla naszego dobra.

Warto wiedzieć, że słabości oznaczają nasze słabe 
punkty, brak umiejętności lub choroby — to słowo 
określa różne typy trudności. Określenie pomagać 
swoim oznacza wsparcie w potrzebie lub cierpieniu. 
Łaciński źródłosłów tego określenia oznacza „pobiec 
komuś na ratunek”, co wyraża wielkie pragnienie 
Boga, by nam pomagać.

Obok fragmentu: Alma 7:11–13 w swoich pismach świę-
tych lub w dzienniku do studiowania możesz zapisać 
następujące stwierdzenie Starszego Bruce’a C. Ha-
fena, który był członkiem Kworum Siedemdziesiątych: 
„Zadośćuczynienie nie jest jedynie dla grzeszników” 
(„Beauty for Ashes: The Atonement of Jesus Christ”, 
Ensign, kwiecień 1990, str. 7). (Alma 7:11–13 jest frag-
mentem do opanowania. Możesz oznaczyć go w wyróż-
niający się sposób, abyś mógł z łatwością go odnaleźć).

 3. Następująca tabela zawiera zwroty z wersetów: Alma 
7:11–13, które opisują niedogodności, jakie Zbawiciel 

wziął na siebie. Narysuj tę tabelkę w swoim dzienniku do studio-
wania, wybierz kilka z tych słów i zapisz przykładowe sytuacje, w 
których znalazłeś się ty lub osoby, które znasz. Zastanów się nad 
tym, co to znaczy, że Jezus Chrystus wziął to wszystko na siebie.

Boleści

Cierpienia

Pokusy

Choroby
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Fragment do opanowania — Alma 7:11–13
Chociaż Alma 7:11–13 jest długim fragmentem do 
opanowania, zawiera szczególne słowa, które mogą ci 
pomóc pamiętać o wpływie i mocy Zadośćuczynienia 
w twoim życiu. By ułatwić sobie zapamiętanie tych 
kluczowych słów, zapisz fragment: Alma 7:11–13 na 
oddzielnej kartce, omijając słowa z tabeli, nad którą 
pracowałeś podczas tej lekcji. Czytaj zapisaną wersję 
tego cytatu z pism świętych tak długo, aż będziesz 
mógł uzupełnić ją brakującymi słowami bez patrzenia 
w pisma święte. Możesz wracać do tych wersetów 
przez następnych kilka dni, by zapamiętać to, co Zba-
wiciel może uczynić dla ciebie i innych osób w czasie 
twojego życia. Sprawdź, czy opanowałeś już fragment: 
Alma 7:11–13, recytując go na głos samemu sobie lub 
komuś z rodziny, przyjacielowi lub zapisując go w 
dzienniku do studiowania.

Alma 7:14–27
Alma zachęca ludzi, by nadal podążali ku królestwu Boga
Przeczytaj werset: Alma 7:19, by zapamiętać, w jaki 
sposób Alma opisał stan uduchowienia ludzi w Gi-
deon. Alma nauczał tych ludzi następującej ważnej 
zasady: Kiedy żyjemy w zgodzie z zasadami ewan-
gelii, zmierzamy ku królestwu Boga. (Królestwo 
Boga jest królestwem celestialnym). We fragmencie: 

Śmierć

Słabości

Grzechy

Starszy Jeffrey R. Holland złożył następujące świadec-
two o tym, że Zadośćuczynienie może uwolnić nas od 
naszych ciężarów:

„Czy zmagasz się z demonem uzależnienia — od 
nikotyny, narkotyków, hazardu czy też siejącej spusto-
szenie współczesnej plagi, jaką jest pornografia? Czy 
twoje małżeństwo przechodzi kryzys czy dziecku grozi 
niebezpieczeństwo? Czy masz problem z tożsamością 
płciową lub brak ci poczucia własnej wartości? Czy ty 
— lub ktoś, kogo znasz — zmaga się z chorobą, depre-
sją lub śmiercią? Niezależnie od tego, jakie inne kroki 
będziecie musieli podjąć, aby rozwiązać te problemy, 
najpierw przyjdźcie do ewangelii Chrystusa. Ufajcie 
obietnicom niebios. W świadectwie Almy zawiera się 
moje świadectwo: ‘Wiem, że kto zaufa Bogu, otrzyma 
pomoc w swych trudnościach, kłopotach i cierpieniach 
i zostanie podniesiony ostatniego dnia’[Alma 36:3].

To zawierzenie miłosiernej naturze Boga jest sed-
nem ewangelii, jakiej nauczał Chrystus. Świadczę, 
że Zadośćuczynienie Zbawiciela zdejmuje z nas nie 
tylko ciężar naszych grzechów, ale też ciężar naszego 
rozczarowania i smutku, nasz ból i rozpacz [zob. Alma 
7:11–12]. Od samego początku ufność w tę pomoc 
ma nam dawać zarówno powód jak i sposób, abyśmy 
się doskonalili, i jest zachętą, abyśmy odłożyli nasze 
brzemiona i pracowali na swoje zbawienie” („Rzeczy 
wymagające naprawy”, Ensign lub Liahona, maj 2006, 
str. 70–71).

 4. Napisz w dzienniku do studiowania o swoich uczu-
ciach względem Jezusa Chrystusa i tego, co On uczynił dla 

ciebie poprzez Zadośćuczynienie. Potem odpowiedz na pytania 
zawarte w jednym lub obu poniższych zestawach:
 a. W jakiej sytuacji Zadośćuczynienie pomogło ci w któryś ze 
sposobów opisanych przez Almę w wersetach: Alma 7:11–13? W 
jaki sposób Zadośćuczynienie ci wówczas pomogło?
 b. W jaki sposób Zadośćuczynienie Zbawiciela może pomóc ci 
poradzić sobie z problemem, z którym aktualnie się zmagasz? Co 
zrobisz, by polegać na Zadośćuczynieniu, gdy będziesz się zma-
gał z tym problemem?
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Alma 7:14–16 odszukaj i podkreśl słowa i zwroty, które 
mówią o tym, co musimy robić, by podążać ścieżką, 
która poprowadzi nas do królestwa Boga. Następnie 
w wersetach: Alma 7:22–25 odnajdź i podkreśl słowa i 
zwroty, które mówią o tym, jacy musimy być, by podą-
żać tą ścieżką.

 5. W swoim dzienniku do studiowania pism świętych 
narysuj ścieżkę od lewego dolnego rogu do górnego pra-

wego rogu strony. Napisz Życie doczesne na dole ścieżki i Króle-
stwo Boga na górze ścieżki. Wzdłuż ścieżki napisz, co powinieneś 
robić i jaki powinieneś być, by móc dojść do królestwa Boga.

 6. Wybierz jedną z czynności zapisanych nad ścieżką i 
napisz o kimś, kogo widziałeś, jak ją wykonywał. Następ-

nie wybierz jedną z cech opisanych nad ścieżką i napisz o kimś, 
kto taki był. Wyznacz sobie cel, który pomoże ci doskonalić się w 
tych dwóch aspektach i wejść pewnego dnia do królestwa Boga.
Przeczytaj werset: Alma 7:27 i poszukaj błogosła-
wieństw, których mieli dostąpić ludzie, pod warunkiem 
wytrwania w wierze i dobrych uczynkach. Pamiętaj, że 
ty także możesz dostąpić tych błogosławieństw, jeśli 
będziesz wiernie podążał ścieżką, która prowadzi do 
królestwa Boga.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 6–7 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 15: DZIEŃ 4

Alma 8–12
Wprowadzenie
Po wizycie Almy w Zarahemli oraz w Gideon i Melek i 
po tym, jak wielu ludzi przyjęło jego przesłanie, ludzie 
w Ammonihah odrzucili przesłanie Almy i wypędzili 
go z miasta. Jednak Alma, posłuszny przykazaniu Pana, 
powrócił do Ammonihah. Pan sprawił, że Amulek był 
przygotowany na przyjęcie Almy w Ammonihah i na 
składanie wraz z nim świadectwa przed ludźmi. Alma 
i Amulek ostrzegali ludzi w Ammonihah, że zostaną 
zgładzeni, jeśli nie odpokutują. Amulek wiernie za-
stosował się do woli Boga i używając swojej reputacji, 
dobrego imienia i wpływu, wsparł Almę i świadczył o 
Jezusie Chrystusie.

Alma 8
Alma posłusznie powraca do Ammonihah i tam 
przygotowuje Amuleka do głoszenia ewangelii
Po nauczaniu ewangelii w Zarahemli i Gideon (zob. 
Alma 5–7), Alma powędrował do Melek. Przeczytaj 
fragment: Alma 8:4–5 i dowiedz się, w jaki sposób 
mieszkańcy Melek zareagowali na nauki Almy. (Okre-
ślenie „święte powołanie od Boga” w wersecie: Alma 
8:4 odnosi się do kapłaństwa, o czym przekonasz się, 
czytając rozdział: Alma 13).

Gdy Alma skończył nauczać w Melek, powędrował gło-
sić ewangelię w Ammonihah. Pobyt pośród tego ludu 
znacznie różnił się od jego dotychczasowych doświad-
czeń. Przyjrzyj się następującym obrazkom i wersetom 
z pism świętych, a następnie podpisz każdy obrazek, 
streszczając to, co przydarzyło się Almie w Ammonihah:

Alma 8:8–13.   
 

Alma 8:14–16.   
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Alma 9
Alma ostrzega ludzi w Ammonihah, że powinni pokutować 
i przygotować się na przyjście Jezusa Chrystusa
W rozdziale: Alma 9 zostały opisane wysiłki Almy, by 
uczyć ludzi w Ammonihah o tym, że muszą odpokuto-
wać i zostać odkupieni przez Zbawiciela, Jezusa Chry-
stusa. By pomóc tym niegodziwym ludziom zrozumieć 
konieczność pokuty, Alma przypomniał im, co Bóg 
uczynił dla nich i dla ich ojców.

Poszukaj w wersetach: Alma 9:8–10, 13 różnych form 
słów pamiętać i zapomnieć. Jak myślisz, pod jakimi wzglę-
dami mieszkańcy Ammonihah byliby innymi ludźmi, 
gdyby pamiętali o rzeczach, o których mówił Alma?

 3. Odpowiedz na następujące pytanie w swoim dzien-
niku do studiowania: Jak myślisz, dlaczego ważne jest, by 

pamiętać duchowe doświadczenia, które przeżyłeś w przeszłości? 
Następnie napisz o jednym duchowym doświadczeniu, o którym 
nie chcesz zapomnieć.

Po nawoływaniu do pokuty ludzi w Ammonihah, Alma 
głosił im, że powinni przygotować się na przyjście Zba-
wiciela. Przeczytaj fragment: Alma 9:26–27 i zaznacz 
słowa oraz zwroty, które pomagają ci lepiej zrozumieć 
cechy Zbawiciela. (Słowo sprawiedliwość oznacza uczci-
wość i słuszność). Czego uczą cię te słowa i zwroty o 
Zbawicielu? W czasie nadchodzącego tygodnia znajdź 
trochę czasu, by o nich pomyśleć.

Alma 10
Amulek opisuje swoje doświadczenie, w którym nawiedził 
go anioł i nakłania ludzi do pokuty
Zakreśl stwierdzenie, które najlepiej opisuje twoje 
przebudzenie dziś rano:

• Obudziłem się sam, bez budzika i bez pomocy kogo-
kolwiek.

Alma 8:18–26.   
 

Zastanów się nad następującymi pytaniami (nie musisz 
zapisywać odpowiedzi):

• Anioł, który ukazał się Almie, był tym samym anio-
łem, który wcześniej ukazał się Almie i synom Mo-
sjasza. W jaki sposób słowa anioła pocieszyły Almę 
(zob. Alma 8:15)?

• Dlaczego powrót do Ammonihah mógł być trudny 
dla Almy (zob. Alma 8:16)?

Mimo trudności w wykonaniu tego przykazania, Alma 
„bezzwłocznie powrócił do kraju Ammonihah” (Alma 
8:18). Prezydent Howard W. Hunter nauczał, że Panu 
bardzo podoba się takie posłuszeństwo: „Na pewno 
Panu podoba się, bardziej niż cokolwiek innego, nieza-
chwiana determinacja, by iść za Jego radą” („Commit-
ment to God”, Ensign, listopad 1982, str. 58).

 1. Wybierz jedną lub kilka z poniższych sytuacji. Na-
stępnie w dzienniku do studiowania zapisz, jakich błogo-

sławieństw mogłaby dostąpić opisana osoba, gdyby była 
posłuszna Panu:
 a. Młoda kobieta wychodzi do szkoły, a jej matka prosi ją, by za-
łożyła skromniejszy strój.
 b. Nowy kapłan jest zobowiązany przez swojego biskupa lub 
prezydenta gminy do postarania się o zdobycie nagrody w pro-
gramie Obowiązek wobec Boga.
 c. Dwóch misjonarzy czuje, że powinni odwiedzić mniej aktywną 
rodzinę, w której matka nie jest członkiem Kościoła.

Obok fragmentu: Alma 8:18–20 możesz zapisać na-
stępującą zasadę: Jeśli bezzwłocznie odpowiadamy 
na wezwanie Pana, On pomaga nam wypełnić Jego 
przykazania.

 2. Opisz w swoim dzienniku do studiowania okres, w 
którym czułeś, że Pan pomógł ci postępować w prawy 

sposób i okazywać Mu posłuszeństwo mimo niesprzyjających 
okoliczności.

Przeczytaj fragment: Alma 8:27–32 i poszukaj więcej 
sposobów, którymi posłużył się Pan, by pomóc Almie 
wypełnić Jego polecenie.
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• Obudziłem się od razu po zadzwonieniu budzika lub 
zaraz po obudzeniu mnie przez kogoś.

• Mój budzik musiał dzwonić wiele razy lub ktoś 
kilkakrotnie musiał mnie wołać, zanim wstałem.

Przeczytaj werset: Alma 10:6 i poszukaj, ile ducho-
wych „pobudek” miał Amulek w okresie, gdy sprzeci-
wiał się Panu. W wyznaczonym miejscu zapisz swoją 
odpowiedź na następujące pytanie: Jak myślisz, w jaki 
sposób zwroty „nie chciałem słuchać” i „nie chciałem 
wiedzieć” opisują stan duchowości Amuleka, zanim 
odwiedził go anioł?   
 

W wersetach: Alma 10:2–11 Amulek opisał swoje życie 
sprzed wizyty anioła i swoje nawrócenie na ewangelię. 
We fragmencie: Alma 10:1–6 poszukaj szczegółów, 
które mówią więcej o Amuleku.

Amulek przywołał w pamięci polecenie anioła, by wziął 
Almę do swego domu i zatroszczył się o niego. Prze-
czytaj fragment: Alma 10:7–11 i poszukaj przykładów 
tego, jak Amulek i inni ludzie zostali pobłogosławieni z 
powodu jego decyzji, by usłuchać nakazów anioła.

Obok wersetów: Alma 10:11–12 napisz następującą 
zasadę: Gdy słuchamy głosu Pana i jesteśmy mu 
posłuszni, błogosławieństwa spływają na nas i na 
innych ludzi. Istnieje wiele sposobów „przywoływa-
nia” nas przez Pana — poprzez podszept Ducha, po-
przez uczucie, sen, poprzez słowa przywódcy Kościoła, 
nauczyciela lub rodzica; poprzez powołanie kościelne; 
poprzez przeciwności lub w inny sposób.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Kiedy czułeś, że jesteś błogosławiony z po-

wodu posłuszeństwa względem „przywoływania” Pana?

W pozostałej części rozdziału: Alma 10 czytamy, że lu-
dzie z Ammonihah nie słuchali słów Amuleka. Amulek 
ostrzegał ich, że jeśli nie odpokutują, nadejdzie dzień, 
w którym zostaną zgładzeni. Przeczytaj fragment: Alma 
10:22–23 i znajdź przyczynę, dla której ci ludzie nie 
zostali unicestwieni w tamtym czasie. Czego uczą cię 
te wersety o ważności pozostawania prawym człowie-
kiem, nawet jeśli inni ludzie tacy nie są?

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 8–10 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 16: DZIEŃ 1

Alma 11
Wprowadzenie
Amulek stawił czoła prawnikowi Zeezromowi, który 
starał się nakłonić go, by zaprzeczył istnieniu praw-
dziwego Boga. Amulek, broniąc swej wiary przed 
usidlającymi atakami Zeezroma, złożył świadectwo o 
tym, że zbawienie jest możliwe tylko dzięki Jezusowi 
Chrystusowi. Amulek świadczył z mocą, że cała ludz-
kość zmartwychwstanie i będzie sądzona przez Boga. 
Poprzez moc Zadośćuczynienia Zbawiciela zmartwych-
wstaniesz i pewnego dnia staniesz przed Bogiem i 
zdasz sprawozdanie ze swojego życia na ziemi.

Alma 11:1–25
Amulek opiera się namowom Zeezroma, by zaprzeczyć 
istnieniu Boga
Pomyśl o czymś, co posiadasz i co stanowi dla ciebie 
tak wielką wartość, że nigdy byś tego nie sprzedał. 
Zastanów się, dlaczego to jest dla ciebie tak cenne. 
W rozdziale: Alma 11, w czasie gdy Alma i Amulek 
nauczali lud Ammonihah, niegodziwy prawnik imie-
niem Zeezrom zaczepił Amuleka i zaproponował mu 
pieniądze w zamian za coś, co miało dla Amuleka 
wielką wartość. Pismo święte opisuje Zeezroma jako 
człowieka „biegłego w różnych diabelskich sposobach” 
(Alma 11:21), co oznacza, że nauczył się stosować te 
same strategie, plany, oszustwa i podstępy, których 
używa Szatan, by odciągać ludzi od prawości i prawdy.

Prześledź fragment: Alma 11:21–22 i zobacz, ile pienię-
dzy Zeezrom zaproponował Amulekowi i co Amulek 
miał w zamian za nie zrobić. „Onti” był najcenniejszą 
srebrną monetą Nefitów (zob. Alma 11:6, 11–13). Jeden 
onti równał się mniej więcej tygodniowym zarobkom 
sędziego (zob. Alma 11:3).

Odpowiedz na następujące pytania:

• Kiedy widziałeś, żeby ktoś odrzucił ziemskie pokusy, 
podobne do tych, które spotkały Amuleka?   
  
 

• W jaki sposób to, co widziałeś, zainspirowało cię, by 
być wiernym.   
  
 

Przeczytaj wersety: Alma 11:23–25, by przekonać się, 
w jaki sposób Amulek zareagował na ofertę Zeezroma. 
Następnie odpowiedz na jedno z poniższych pytań:
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 2. By zastanowić się nad możliwościami wdrożenia w 
życie tego, czego się nauczyłeś, w swoim dzienniku odpo-

wiedz na następujące pytania:
 a. Jakie są przykładowe sytuacje, w których młodzi ludzie są ku-
szeni, by nie do końca dochować wierności swojemu świadectwu 
lub ignorować je na rzecz spraw tego świata?

• Dlaczego, twoim zdaniem, Amulek nie był zaintere-
sowany propozycją Zeezroma?   
  
 

• Na podstawie wersetu: Alma 11:25 powiedz, jaki był 
plan Zeezroma, gdy proponował Amulekowi sześć 
ontiów?   
  
 

• W jaki sposób przypomina to działanie Szatana, gdy 
ludzie ulegają jego pokusom?   
  
 

 1. W dzienniku do studiowania pism świętych wykonaj 
następujące ćwiczenia:

 a. By lepiej zrozumieć, w jaki sposób Amulek mógł oprzeć się 
ofercie Zeezroma, przeczytaj werset: Alma 11:22 i uzupełnij na-
stępujące zdanie: „Ja nie -------------------- niczego, co byłoby 
wbrew Duchowi Pana”. Następnie zapisz trzy lub cztery słowa, 
które możesz umieścić w pustym miejscu, które również pasują 
do tego stwierdzenia (mogą to być, na przykład: zrobię, przeczy-
tam, ubiorę, obejrzę i napiszę).
 b. Na podstawie wersetu: Alma 11:22 napisz stwierdzenie, które 
pomoże ci pamiętać, w jaki sposób przezwyciężać pokusy z po-
mocą Ducha Świętego. To, co zapiszesz, powinno twoimi wła-
snymi słowami wyrażać prawdę, że jeśli polegamy na Duchu 
Świętym, możemy przezwyciężyć pokusy.

Przez chwilę przestań studiować pisma święte i zasta-
nów się nad następującym pytaniem: W jaki sposób 
pielęgnowanie wrażliwości na wpływ Ducha Świętego 
w życiu i słuchanie Jego wskazówek, pomaga w prze-
zwyciężaniu pokus?

Przeczytaj następującą radę Prezydenta Boyda K. 
Packera, Prezydenta Kworum Dwunastu Apostołów, 
by dowiedzieć się, w jaki sposób poleganie na Duchu 
Świętym może pomóc nam przezwyciężyć pokusę:

„Jeśli do waszego życia zakrada się to, co 
nie powinno lub jeśli przebywacie w 
towarzystwie ludzi, którzy ciągną was w 
złą stronę, to przyszedł czas, aby dać 
wyraz swojej niezależności, swojej wolnej 
woli. Słuchajcie głosu Ducha, a nie 

zostaniecie sprowadzeni na manowce. […]

Jako sługa Pana obiecuję, że będziecie chronieni i osła-
niani przed atakami przeciwnika, jeśli dacie posłuch 
podszeptom, które pochodzą od Ducha Świętego” 
(Boyd K. Packer, „Rada dla młodzieży”, Ensignlub Lia-
hona, listopad 2011, str. 18).
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b. Jakich wskazówek udzieliłbyś twojemu koledze lub koleżance 
z ławy szkolnej, by pomóc im polegać na Duchu Świętym, gdy 
stawiają czoła pokusom tego rodzaju?

Następnym razem gdy będziesz kuszony, by nagiąć 
swoje wierzenia i wartości, zastosuj to, czego się 
nauczyłeś z przykładu Amuleka. Pamiętaj, że możesz 
doświadczyć większej pewności siebie, jeśli będziesz 
żyć godnie i słuchać wskazówek Ducha Świętego.

Alma 11:26–40
Amulek świadczy o Synu 
Boga i nie ulega próbom 
dyskredytacji jego słów 
przez Zeezroma
Zeezrom zaatakował 
wiarę Amuleka w Jezusa 
Chrystusa. By osobiście 
odnieść się do tego, 
co miało miejsce, gdy 
Zeezromowi nie udało 
się skłonić Amuleka do 
zaprzeczenia istnieniu 
Boga, przypomnij sobie 
sytuację, w której ktoś być 

może sprzeciwił się twoim wierzeniom. Przeczytaj dia-
log Amuleka i Zeezroma w wersetach: Alma 11:26–34, 
a następnie przeczytaj, jak Zeezrom wypaczył sens 
słów Amuleka w wersecie: Alma 11:35.

Przeczytaj, w jaki sposób Amulek sprostował ten fałsz w 
wersetach: Alma 11:36–37. Możesz zaznaczyć przypis 
34n w swoich pismach świętych i przeczytać Helaman 
5:10–11. Następnie wyjaśnij własnymi słowami różnicę 
pomiędzy „być zbawionym w grzechach” a „być zba-
wionym od grzechów” (kursywa dodana).   
  
 

Przeczytaj werset: Alma 11:40 i znajdź pierwszy krok, 
który według Amuleka muszą uczynić ludzie, by zostali 
uwolnieni od swoich grzechów. Niektórzy ludzie twier-
dzą, że wierzą w Jezusa Chrystusa, ale nie chcą zmienić 
swojego postępowania. Wierzyć w imię Jezusa Chry-
stusa oznacza mieć wiarę w Niego.

By lepiej zrozumieć, w jaki sposób wiara 
„w Jego imię” (wiara w Jezusa Chrystusa) 
prowadzi do pokuty, przeczytaj poniższą 
wypowiedź Prezydenta Dietera F. Ucht-
dorfa z Rady Prezydenta Kościoła: „Po-
trzebujemy silnej wiary w Chrystusa, by 

móc odpokutować. Nasza wiara musi opierać się na 
‘właściwym pojmowaniu charakteru [Boga], Jego 
doskonałości i przymiotów’  (Lectures on Faith [1985], 
str. 38). Jeśli wierzymy, że Bóg wie o wszystkim, kocha 

Jeśli wiedza o jakiejś zasadzie 
ewangelii jest znana, ale nie 
jest stosowana, jej poznanie 
nie jest pełne i Duch może 
wycofać się ze współpracy 
z daną osobą. Wdrożenie 
w życie ma miejsce wtedy, 
gdy w swoim sercu i umyśle 
przyjmujesz to, czego się na-
uczyłeś, a następnie działasz i 
żyjesz zgodnie z tą prawdą.

Zastosowanie

nas i jest miłosierny, to będziemy w stanie bez obaw 
zaufać Mu w kwestiach dotyczących naszego zbawie-
nia. Wiara w Chrystusa odmieni nasze myśli, wierzenia 
i zachowanie, które nie są w harmonii z wolą Boga” 
(„Punkt bezpiecznego powrotu”, Ensign lub Liahona, 
maj 2007, str. 100).

W jaki sposób twoja wiara w Jezusa Chrystusa zmoty-
wowała cię do zmiany twoich myśli, przekonań  
i zachowania?

3. Dlaczego człowiek potrzebuje wiary w Jezusa Chry-
stusa, by odpokutować? Korzystając z tego, czego nauczy-

łeś się od Amuleka i Prezydenta Uchtdorfa napisz w swoim 
dzienniku do studiowania wyjaśnienie następującej zasady: 
prawdziwa wiara w Jezusa Chrystusa jest początkiem pro-
cesu pokuty za nasze grzechy.

Alma 11:41–46
Amulek uczy o zmartwychwstaniu i sądzie nad całą 
ludzkością
Zanim przeczytasz zakończenie świadectwa Amuleka 
przed Zeezromem, zastanów się nad następującym 
pytaniem: w jaki sposób czyjaś niewiara w życie po 
śmierci może rzutować na czyny tej osoby?

4. W swoim dzienniku do studiowania pism świętych 
narysuj dwie kolumny i zatytułuj je Zmartwychwstanie i 

Sąd. Następnie przejrzyj wersety: Alma 11:41–45 i poszukaj jak 
najwięcej informacji o zmartwychwstaniu oraz sądzie i zapisz je 
pod każdym nagłówkiem. Możesz zapisać na górze tej strony 
pism świętych lub w swoim dzienniku do studiowania: Poprzez 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie zmar-
twychwstaną i ich uczynki będą osądzone. Te wersety uczą 
też, że zmartwychwstanie oznacza połączenie naszych ciał z na-
szymi duchami w ich „kompletnej formie” i „na swoim miejscu”, 
by już nigdy się nie rozdzieliły (zob. Alma 11:43, 45).

 5. W swoim dzienniku do studiowania pism świętych 
odpowiedz na jedno lub oba z poniższych pytań:

a. Co myślisz i czujesz, gdy zastanawiasz się nad tym, że zmar-
twychwstaniesz i będziesz osądzony?
b. W jaki sposób twoja wiara w zmartwychwstanie i sąd 
wpływa na twoje codzienne wybory?

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 11  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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 1. W dzienniku do studiowania zapisz to, co możesz zro-
bić i co zrobisz, by zwiększyć swoją zdolność do rozpo-

znawania i reagowania na podszepty Ducha Świętego, by 
dostrzec „sidła” przeciwnika i móc ich uniknąć.

Alma 12:7–18
Alma uczy o sądzie ostatecznym całej ludzkości
Pomyśl o zawodzie, który chcesz wykonywać. Oceń, 
ile musiałbyś zapłacić za naukę (jakie byłoby czesne) 
w szkole lub podczas programu szkoleniowego, by 
zdobyć wiedzę wymaganą do osiągnięcia sukcesu w 
tym zawodzie.

Przeczytaj poniższy cytat, szukając 
„czesnego”, które według Starszego 
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu 
Apostołów musi być opłacone, by otrzy-
mać duchową wiedzę: „Duchowego 
zrozumienia, którym wy i ja zostaliśmy 

pobłogosławieni, którego prawda została potwierdzona 
w naszych sercach, nie można tak po prostu przekazać 
[innym]. Aby uzyskać i osobiście ‘posiąść’ tę wiedzę, 
trzeba zapłacić czesne wytrwałości i poszukiwania 
zarówno przez naukę, jak i przez wiarę. Tylko w ten 
sposób to, co poznane umysłem, można również 
odczuć sercem” („Czuwanie z całą wytrwałością”, 
Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 43).

Poszukaj we fragmencie: Alma 12:7–8 dowodu na to, że 
Zeezrom zapragnął zapłacić owo duchowe „czesne”, po-
trzebne, by posiąść duchową wiedzę. Co, według ciebie, 
wskazuje na to, że Zeezrom zaczął zmieniać nastawienie 
swojego serce, by móc uczyć się duchowych prawd?

W wersetach: Alma 12:9–11 poszukaj, czego Alma 
uczył Zeezroma o zdobywaniu duchowej wiedzy. 
Pomocna może być świadomość tego, że „tajemnice 
Boga są duchowymi prawdami poznanymi tylko przez 
objawienie. Bóg objawia Swoje tajemnice ludziom, 
którzy są posłuszni ewangelii” (Guide to the Scriptu-
res, „Mysteries of God”, adres internetowy: scriptures.
lds.org). Możesz chcieć zapisać tę definicję w swo-
ich pismach świętych obok wersetu: Alma 12:9. Od 
czego Bóg uzależni przekazanie części Swego słowa 
człowiekowi? Odpowiedz na podstawie słów Almy w 
wersecie: Alma 12:9.   
 

CZĘŚĆ 16: DZIEŃ 2

Alma 12
Wprowadzenie
Słowa Amuleka w rozdziale: Alma 11 sprawiły, że 
Zeezrom uświadomił sobie, że jest winny okłamywania 
i zwodzenia ludzi. Po wypowiedziach Amuleka skiero-
wanych do ludu Ammonihah, stanął przed nimi Alma. 
Skupił się on na prawdach, które mogły pomóc im 
odpokutować za zatwardziałość ich serc i inne grze-
chy, gdyż ludzie w Ammonihah stali się niegodziwi. 
W swoich naukach położył nacisk na sidła Szatana, na 
osąd, który spadnie na niegodziwych ludzi i na plan 
odkupienia, który istnieje dzięki Synowi Boga dla tych, 
którzy odpokutują, by powrócić do Bożej obecności.

Alma 12:1–7
Alma ujawnia złe intencje Zeezroma
Pomyśl o tym, jak działają sidła, by mogło się w nie 
złapać zwierzę. Pętla sznura jest ułożona dookoła 
kawałka jedzenia. Gdy zwierzę stara się dostać do 
jedzenia poprzez tę pętlę, sidła się zaciskają i zwierzę 
zostaje złapane.

Przejrzyj wersety: Alma 11:21–25 i zobacz, w jaki spo-
sób Zeezrom starał się usidlić Amuleka. Gdy Amulek 
przejrzał intencje Zeezroma i odpowiedział mu, Alma 
wystąpił, by przemówić do Zeezroma i tłumu, który 
się tam zgromadził (zob. Alma 12:1–2). Poszukaj w 
wersetach: Alma 12:3–6 słów i zwrotów, których Alma 
użył, by opisać pochodzącą od diabła taktykę Zeezroma 
(zob. Alma 12:5).

Na podstawie wersetu: Alma 12:3 odpowiedz, w jaki 
sposób Alma mógł poznać plan Zeezroma.   
 

Jak Alma opisał intencje diabła w wersecie: Alma 12:6?  
  
 

Alma uczył, że Duch Święty może pomóc nam 
rozpoznawać pokusy przeciwnika. W lekcji po-
święconej rozdziałowi: Alma 11 dowiedziałeś się, że 
jeśli polegamy na Duchu Świętym, możemy pokonać 
pokusy. Ważnym aspektem ich przezwyciężania jest 
pomoc Ducha w rozpoznawaniu pokus i krzywdy, jaką 
one mogą wyrządzić. Możemy zatem zdecydować, że 
pozostaniemy czyści i wierni, unikając pokus. Czy do-
świadczyłeś pomocy Ducha Świętego w rozpoznaniu i 
uniknięciu pokusy diabła?
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Na podstawie fragmentu: Alma 12:10–11 odpowiedz, 
jaki jest związek pomiędzy stanem naszych serc a 
otrzymywaniem duchowych prawd?   
 

Co oznacza „znieczulić swe serce” (zob. Alma 12:10–
11) i jak według ciebie taki stan jest rozpoznawalny w 
czyimś życiu?   
 

Przesłanie Almy dla Zeezroma uczy następującej za-
sady: Pan objawia nam duchowe prawdy w zależ-
ności od wagi, którą przywiązujemy do Jego słów i 
od naszej gorliwości względem nich.

 2. W dzienniku do studiowania napisz o jednym przyka-
zaniu lub radzie pochodzącej od Pana, których starałeś się 

przestrzegać z „gorliwością i uwagą”. W jaki sposób Pan błogo-
sławił cię dodatkowymi wskazówkami, zrozumieniem lub 

podszeptami Jego Ducha ze względu na to, że działałeś zgodnie z 
tym, czego On cię nauczył?

Po wyjaśnieniu, w jaki sposób poznajemy duchowe 
prawdy, Alma odpowiedział na pytanie Zeezroma o 
to, jak będziemy sądzeni, zadane w wersecie: Alma 
12:8. Przeczytaj to, czego Alma nauczał Zeezroma 
we fragmencie: Alma 12:12–15 o zmartwychwstaniu 
i sądzie. Uzupełnij luki w tekście: Będziemy odpo-
wiedzialni przed Bogiem za nasze --------------------, 
--------------------i--------------------.

Zastanów się nad następującym pytaniem: Jak zmienią 
się twoje codzienne wybory, jeśli będziesz pamiętał o 
tym, że zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności 
za swoje słowa, czyny i myśli?

Przy wersecie 14. zaznacz odsyłacz do fragmentu do 
opanowania: Mosjasz 4:30, a następnie przeczytaj lub 
wyrecytuj treść tego wersetu.

 3. Przypomnij sobie to, co napisałeś w dzienniku do stu-
diowania w zadaniu 1. w dzisiejszej lekcji o tym, jak mo-

żesz być bardziej wrażliwy na wpływ Ducha Świętego. Dodaj 
swoje przemyślenia na temat tego, w jaki sposób rozumienie 
swojego osobistego zobowiązania przed Bogiem może zwiększyć 
twoje pragnienie, by rozpoznawać pokusy i unikać ich.

Alma 12:19–37
Alma wyjaśnia, w jaki sposób ludzkość może przezwyciężyć 
skutki Upadku dzięki planowi odkupienia
Antionah, jeden z przywódców Ammonihah, nie wie-
rzył w to, że człowiek może być nieśmiertelny, twier-
dząc, że Upadek to uniemożliwił (zob. Alma 12:20–21). 
W rozdziale: Alma 12 poszukaj wersetów wymienio-
nych w poniższej tabeli i zapisz nauki Almy w kolum-
nach pod nagłówkami:

Skutki Upadku 
(Alma 12:22, 24)

Co zrobił Bóg, 
by ofiarować 
nam odkupienie 
(Alma 12:24–25, 
28–33)

Co musimy zro-
bić, abyśmy zo-
stali odkupieni 
(Alma 12:24, 30, 
34, 37)
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CZĘŚĆ 16: DZIEŃ 3

Alma 13
Wprowadzenie
Alma nauczał buntowniczy lud Ammonihah o wyż-
szych kapłanach w Kapłaństwie Melchizedeka, którzy 
są ustanowieni, by pomagać ludziom odpokutować 
i wejść do odpoczynku Pana. Podał przykład Melchi-
zedeka, dzięki któremu jego lud pokutował i żył w po-
koju. Alma starał się uczyć ludzi w Ammonihah wiary i 
nadziei oraz zachęcać ich do przemiany, by byli gotowi 
na wejście do odpoczynku Pana.

Alma 13:1–12
Alma uczy lud Ammonihah o powołaniu wyższych 
kapłanów

 1. Przeczytaj poniższy cytat, a następnie odpowiedz na 
pytania:

„W przedziemskim świecie duchowym, Bóg wyznaczył pewne 
duchy do wypełnienia szczególnej misji podczas ich życia doczes-
nego. Nazywa się to ustanowieniem przed narodzeniem.

Ustanowienie przed narodzeniem nie gwarantuje, że dane osoby 
otrzymają pewne powołania lub obowiązki. Możliwości takie 
pojawiają się w tym życiu jako następstwo prawego korzystania 
z przywileju wolnej woli, podobnie jak ustanowienie przed naro-
dzeniem było wynikiem prawego postępowania w przedziemskiej 
egzystencji” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 172).
 a. Jaki jest związek pomiędzy decyzjami podjętymi w życiu 
przed ziemskim a ustanowieniem przed narodzeniem?
 b. W jaki sposób decyzje podejmowane w życiu doczesnym 
wpływają na ustanowienie przed narodzeniem?

Pomimo że w rozdziale: Alma 13 omówiono kwe-
stie związane z posiadaczami kapłaństwa, Prezydent 
Spencer W. Kimball przypomniał nam o tym, że 
siostry także otrzymały wspaniałe powołania w życiu 
przedziemskim: „Pamiętajcie, że w świecie, z którego 
przybyliśmy tutaj, wiernym kobietom dano określone 
zadania, podczas gdy wierni mężczyźni zostali wyzna-
czeni do określonych zadań kapłaństwa” („The Role of 
Righteous Women”, Ensign, listopad 1979, str. 102).

 4. Gdy skończysz uzupełniać tabelę, odpowiedz w dzien-
niku do studiowania na następujące pytania:

 a. W jaki sposób Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa pomaga 
nam pokonać skutki Upadku?
 b. Na podstawie wersetu: Alma 12:24, odpowiedz, jaki według 
Almy jest cel życia, dla którego Zbawca umożliwia nam pokona-
nie skutków Upadku?

Określenie „okres próby” w wersecie: 
Alma 12:24 jest pojęciem używanym w 
Księdze Mormona tylko przez Almę (zob. 
także Alma 42:4, 10, 13). Starszy L. Tom 
Perry z Kworum Dwunastu Apostołów 
opisał ten czas próby następująco: „Głów-

nym celem ziemskiego życia jest umożliwienie naszym 
duchom — istniejącym przed powstaniem świata 
— połączenia z naszym ciałem na czas wspaniałej 
szansy w życiu doczesnym. Współistnienie tych dwóch 
rzeczy daje nam szansę wzrostu, rozwoju i dojrzewania, 
które są możliwe tylko wówczas, gdy duch i ciało są 
zjednoczone. W ciele doświadczamy prób i nazywa się 
to okresem próby naszego życia. To czas nauki i spraw-
dzianu, dzięki którym pokazujemy, że jesteśmy godni 
szans, które niesie wieczność. To wszystko jest częścią 
boskiego planu naszego Ojca, który On przygotował dla 
Swoich dzieci” („Proclaim My Gospel from Land to 
Land”, Ensign, maj 1989, str. 14).

Alma świadczył, że ziemskie życie jest okresem, 
w którym mamy przygotować się na spotkanie z 
Bogiem. Możesz zaznaczyć wyrażenia, które uczą tej 
doktryny w wersecie: Alma 12:24. Przeczytaj werset: Alma 
34:32 i zapisz przy nim odnośnik do wersetu: Alma 12:24.

 5. By wprowadzić w życie to, czego się nauczyłeś, odpo-
wiedz w dzienniku do studiowania na jedno lub oba z na-

stępujących pytań:
 a. W jaki sposób świadomość celu doczesnej egzystencji 
wpływa na kierunek twojego życia?
 b. W jaki sposób twoja wiara w Zadośćuczynienie Jezusa Chry-
stusa pomaga ci w czasie tej doczesnej próby?

Przeczytaj fragment: Alma 12:33–35 i zobacz, jakie 
przeznaczenie czeka ludzi, którzy odpokutują, a jakie 
czeka tych, którzy tego nie uczynią. W lepszym zro-
zumieniu tych wersetów może pomóc ci informacja 
o tym, że odpoczynek Pana oznacza odpuszczenie 
naszych grzechów i ostatecznie wstąpienie do chwały 
Pańskiej obecności (zob. NiP 84:24).

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 12 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Aposto-
łów uczył: „Życie przedziemskie nie jest relaksującą 
doktryną. Każdy z nas ma decyzje do podjęcia, niekoń-
czące się i niełatwe obowiązki do wykonania, ironię losu 
i jego przeciwności do doświadczenia, czas do mądrego 
spożytkowania, talenty i dary do wykorzystania. To 
oczywiste, że nie możemy być obojętni ‘tu i teraz’, tylko 
dlatego, że zostaliśmy wybrani ‘tam i wtedy’. Osoby, 
które zostały powołane i przygotowane, muszą także 
wykazać, że są ‘wybrane i wierne’, czy to w przypadku 
ustanowienia przed narodzeniem mężczyzn, czy kobiet. 
(Zob. Obj. 17:14; NiP 121:34–36)” („Premortality, a 
Glorious Reality”, Ensign, listopad 1985, str. 17).

Alma uczył braci w Ammonihah, że wielu mężczyzn zo-
stało ustanowionych przed narodzeniem, aby otrzymać 
kapłaństwo. Przeczytaj wersety: Alma 13:1, 8–9 i określ, 
o jakim kapłaństwie mówił Alma. Może przydać się in-
formacja, że w tym rozdziale określenie „święte kapłań-
stwo” oznacza Kapłaństwo Melchizedeka lub „Święte 
Kapłaństwo podług Systemu Syna Bożego” (NiP 107:3). 
Możesz zaznaczać określenie „święte kapłaństwo” w 
trakcie czytania dalszej części tego rozdziału (zob. Alma 
13:2, 6–7, 10–11, 16, 18). Starszy Bruce R. McConkie z 
Kworum Dwunastu Apostołów stwierdził: „Nefici, któ-
rzy byli wierni i oddani, przestrzegając prawa Mojżesza, 
posiadali Kapłaństwo Melchizedeka, co oznacza, że 
mieli pełnię ewangelii” (The Promised Messiah: The First 
Coming of Christ [1978], str. 421). Oznacza to, że prorocy 
z Księgi Mormona mieli Kapłaństwo Melchizedeka i 
wiedzieli, jak ono działa.

Poszukaj w wersetach: Alma 13:2–6, 10 odpowiedzi na 
następujące pytania i zapisz je w swoim podręczniku:

• Jakie cechy charakteryzują osoby, które zostały usta-
nowione w Kapłaństwie Melchizedeka? (Zob. Alma 
13:3–5, 10).   
 

• Co mieli robić posiadacze Kapłaństwa Melchi-
zedeka? (Zob. Alma 13:6).   
 

• Jak te obowiązki były wypełniane przez posiadaczy 
Kapłaństwa Melchizedeka w twoim okręgu lub 
gminie i w jaki sposób było to błogosławieństwem w 
twoim życiu i w życiu innych?   
  
 

Rozdział: Alma 13 zawiera wnikliwe omówienie 
Kapłaństwa Melchizedeka. Uczy, że mężczyźni, którzy 
otrzymują to kapłaństwo, byli ustanowieni przed na-
rodzeniem, by je otrzymać (zob. werset 3). Mężczyźni, 
którzy dzierżą to kapłaństwo, mają nauczać ludzi 
Bożych przykazań, by mogli oni wejść „do Jego odpo-
czynku” (werset 6). To kapłaństwo jest wieczne (zob. 
werset 9) i jest przyznane mężczyznom „ze względu 
na [ich] wielką wiarę, nawrócenie się i sprawiedliwość 
w obliczu Boga” (werset 10). Posiadacze kapłaństwa 
stają się uświęceni przez Ducha Świętego, kiedy uczą 
się patrzeć z odrazą na grzech (nienawidzić go) i dzięki 
temu stają się „czyści” i wchodzą „do odpoczynku 
Pana, swego Boga” (werset 12).

Przeczytaj fragment: Alma 13:11–12 i znajdź uświęca-
jący wpływ Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa na tych 
posiadaczy kapłaństwa z powodu ich wiary, pokuty  
i prawości.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Na podstawie przykładu posiadaczy Kapłań-

stwa Melchizedeka, co możesz zrobić, by poddać się 
uświęcającemu wpływowi Zadośćuczynienia w życiu?

 3. Obok fragmentu: Alma 13:1–12 w swoich pismach 
świętych lub w dzienniku do studiowania zapisz następu-

jącą prawdę: Mężczyźni, którzy są członkami Kościoła Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz okazują 
wielką wiarę i wybierają prawość, są powołani do Kapłań-
stwa Melchizedeka, aby przyprowadzać ludzi do Boga. Na-
stępnie napisz w dzienniku do studiowania o tym, jak poznanie 
tej zasady ewangelii może wpłynąć na twoje traktowanie przy-
wódców kapłańskich przez całe życie.
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czego się nauczyłeś z przykładu Melchizedeka o tym, 
jaki powinien być przywódca kapłański.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Kiedy ty lub ktoś, kogo znasz, doświadczyli-

ście uczucia spokoju po wysłuchaniu rady prawego przywódcy 
kapłańskiego?

Alma 13:21–31
Alma namawia ludzi, aby posłuchali głosu Pana i weszli do 
Jego odpoczynku
Poszukaj i zaznacz powtarzające się określenie „odpo-
czynek Pana” (lub podobny zwrot) w wersetach: Alma 
13:12, 13, 16 i 29. Alma uczył lud Ammonihah, że Pan po-
wołał mężczyzn do kapłaństwa, by pomóc ludziom wejść 
do Swego odpoczynku. Użył przykładu Melchizedeka, 
by pokazać im, że ludzie, którzy są pełni niegodziwości i 
nieprawości, mogą odpokutować i wejść do odpoczynku 
Pana (zob. Alma 13:17–18; zob. też NiP 84:24).

Prezydent Joseph F. Smith powiedział, że wejść do Pań-
skiego odpoczynku „oznacza wejść w wiedzę i miłość 
Boga, wierzyć w Jego cele i Jego plan do tego stopnia, 
że wiemy, że jesteśmy prawi, że nie poszukujemy ni-
czego innego, że nie przeszkadza nam lada wiatr nauki 
czy podstęp, prowadzący na bezdroża błędu. Wiemy, że 
ta doktryna pochodzi od Boga” (Teachings of Presidents 
of the Church: Joseph F. Smith [1998], str. 56).

Jakiego zachowania spodziewałbyś się po kimś, kto 
wstąpił do odpoczynku Pana za tego życia, jak opisał to 
Prezydent Joseph F. Smith?   
 

Starszy Bruce R. McConkie nauczał: „Prawdziwi święci 
wchodzą do odpoczynku Pana za tego życia i poprzez 
trwanie w prawdzie przebywają oni w tym błogosła-
wionym stanie do momentu, gdy odpoczną w obecno-
ści Pana w niebie. […] Odpoczynek Pana w wieczności 

Alma 13:13–20
Alma uczy o Melchizedeku, wspaniałym wyższym kapłanie, 
który zaprowadził pokój pośród ludzi

Przeczytaj fragment: Alma 13:13–18 i poszukaj słów, 
których użył Alma, by opisać Melchizedeka i to, co 
zrobił on dla swojego ludu. Zastanów się nad tym, jak 
te słowa opisują życie Melchizedeka w kontekście życia 
na wzór Chrystusa. Alma nauczał, że posiadacze 
Kapłaństwa Melchizedeka są „na wzór kapłaństwa 
Syna, Jednorodzonego Syna Ojca” (Alma 13:9; zob. 
także NiP 107:2–4), którym jest Jezus Chrystus, i że oni 
wskazują na Niego poprzez swój przykład i nauczanie. 
Starszy Bruce R. McConkie stwierdził: „Nie ma 
wątpliwości, że istnieje wiele zdarzeń w życiu proro-
ków, które wyróżniają tych prawych ludzi ze względu 
na ich podobieństwo do Mesjasza. Jest to godziwe i 
właściwe, by szukać podobieństw do Chrystusa 
wszędzie i używać ich często, stawiając Go i Jego prawa 
na pierwszym miejscu w naszych umysłach” (The 
Promised Messiah, str. 453).

Przeczytaj werset: Alma 13:19 i poszukaj informacji o 
Melchizedeku. Przejrzyj ponownie werset: Alma 13:17 
i poszukaj, jak Alma opisał ludzi w Salem w czasach, 
gdy Melchizedek został ich królem. Zastanów się, 
w jaki sposób te słowa mogłyby opisać również lud 
Ammonihah (zob. Alma 8:9; 9:28). Co zrobili ludzie 
w Salem w efekcie starań Melchizedeka? (Zob. Alma 
13:18).   
 

W wersecie: Alma 13:18 zwróć uwagę na to, czym 
wykazywał się Melchizedek, na jaki urząd został po-
wołany i do czego nawoływał. Zastanów się nad tym, 
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oznacza odziedziczenie życia wiecznego, dostąpienie 
pełni Pańskiej chwały” (Mormon Doctrine, wyd. 2. 
[1966], str. 633).

Alma ostrzegł ludzi w Ammonihah, by przygotowali się 
na przyjście Chrystusa (zob. Alma 13:21–26), a potem 
udzielił dodatkowych rad dotyczących wejścia do od-
poczynku Pana. Przeczytaj fragment: Alma 13:27–29, by 
dowiedzieć się, co zawierały te wskazówki.

Nauki Almy można streścić w formie następującej 
zasady: Gdy z pokorą zareagujemy na wezwanie 
do pokuty, Duch ostatecznie doprowadzi nas do 
odpoczynku Pana.

 5. Wybierz jedno z błogosławieństw wspomnianych w 
wersetach: Alma 13:27–29, którego chciałbyś dostąpić. 

Gdy wybierzesz błogosławieństwo, poszukaj rady Almy, która po-
może ci przygotować się na dostąpienie tego błogosławieństwa. 
Następnie w dzienniku do studiowania wyznacz sobie cel, by 
wprowadzić w życie radę Almy, byś mógł wejść do odpoczynku 
Pana za tego życia i w życiu przyszłym.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 13  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 16: DZIEŃ 4

Alma 14–16
Wprowadzenie
Po wysłuchaniu kazania Almy i Amuleka niektórzy 
ludzie w Ammonihah — w tym Zeezrom — uwierzyli 
i pokutowali. Inni zaś zapałali gniewem i przyczynili 
się do uwięzienia Almy i Amuleka. Niegodziwi ludzie 
w Ammonihah wypędzili mężczyzn, którzy uwierzyli 
i spalili na stosie ich żony i dzieci. Po wielu dniach 
Pan wybawił Almę i Amuleka z więzienia i zgładził 
nikczemnych przywódców Ammonihah. W Sidom 
Zeezrom cierpiał fizycznie i duchowo. Wyznał Almie 
swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i został uleczony. 
Proroctwo wypełniło się i armia Lamanitów zniszczyła 
Ammonihah. Prorocze przewodnictwo Almy umożli-
wiło armiom Nefitów powstrzymać atak Lamanitów. 
Alma, Amulek i wielu innych ludzi wzmocniło Kościół 
w całym kraju Nefitów.

Alma 14
Alma i Amulek trafiają do więzienia, a wyznawcy wiary są 
wypędzani lub paleni na stosie
Pomyśl, czy spotkałeś kogoś lub słyszałeś o kimś, kto 
niewinnie cierpiał z rąk innej osoby — na przykład w 
wyniku prześladowania na tle religijnym. Zastanów się 
nad następującymi pytaniami:

• Jakie uczucia wywoływała w tobie osoba, która do-
świadczała cierpień?

• Jakie uczucia budziła w tobie osoba, która była 
sprawcą cierpienia?

• Dlaczego, twoim zdaniem, złe rzeczy przydarzają się 
czasem ludziom niewinnym i prawym?

W trakcie czytania rozdziału: Alma 14 odnieś te pytania 
do doświadczeń Almy i Amuleka.

Przeczytaj wersety: Alma 14:1–10 i poszukaj, kto do-
znawał cierpień i jakiego były one rodzaju. Następnie 
uzupełnij poniższą tabelę:

Kto cierpiał? W jaki sposób?

Na podstawie wersetu: Alma 14:10 powiedz, co chciał 
zrobić Amulek. Przeczytaj werset: Alma 14:11 i znajdź 
pewną prawdę, która może pomóc komuś, kto zmaga 
się ze zrozumieniem tego, dlaczego niegodziwym 
ludziom wolno czasami krzywdzić ludzi, którzy są 
niewinni i prawi.

Prawdę zawartą w wersecie: Alma 14:11 można wyrazić 
na przykład tak: Pan pozwala prawym ludziom cier-
pieć z rąk niegodziwych, aby Jego wyroki mogły 
być sprawiedliwe. Zwróć uwagę na to, że Alma miał 
objawienie, że ginący ludzie są przyjmowani przez 
Pana „w chwale” (Alma 14:11). Prezydent Henry B. 
Eyring z Rady Prezydenta Kościoła, nawiązując do 
tego wydarzenia w wiecznej perspektywie, powiedział: 
„Amulekowi dane było błogosławieństwo dostrzeżenia 
dobroci i sprawiedliwości Boga nawet w tak straszliwej 
tragedii” („Amulek: The Blessings of Obedience”, w: 
Heroes from the Book of Mormon [1995], str. 110).

Przeczytaj fragment: Alma 60:12–13 i zaznacz przy nim 
odnośnik do fragmentów: Alma 14:10–11. Uczymy się, 
że jedną z przyczyn dopuszczenia cierpienia prawych 
ludzi jest przypieczętowanie ich świadectwa życiem 
(zob. NiP 135:3) i świadczenie przeciw niegodziwym.

Zrozumienie, dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie 
prawych ludzi, może być dla nas trudne. Zastanów się 
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nad poniższą wypowiedzią Prezydenta Spencera W. 
Kimballa, która pomoże ci zrozumieć, dlaczego Bóg 
pozwala ludziom korzystać w wolnej woli, nawet jeśli 
dokonują złych wyborów:

„Gdybyśmy postrzegali życie doczesne 
jako pełnię naszej egzystencji, wówczas 
ból, smutek i krótkie życie byłyby klęską. 
Jeśli jednak spojrzymy na życie przez 
aspekt wieczności, rozciągającej się od 
przedziemskiej przeszłości po wieczną 

pośmiertną przyszłość, wówczas wszystkie zdarzenia 
mogą ukazać się we właściwej perspektywie. […]

Gdyby wszyscy prawi ludzie byli chronieni, a wszyscy 
niegodziwi ludzie zostaliby zgładzeni, cały plan Ojca 
byłby unieważniony i podstawowa zasada ewangelii, 
jaką jest wolna wola, przestałaby istnieć. Nikt nie mu-
siałby żyć z wiarą” (Teachings of Presidents of the Church: 
Spencer W. Kimball [2006], str. 15).

1. W dzienniku do studiowania zapisz, w jaki sposób 
prawdy, o których się dowiedziałeś z wersetu: Alma 14:11 

i z wypowiedzi Prezydenta Kimballa, ułatwiają ci zrozumienie, 
dlaczego Bóg czasem dopuszcza sytuacje, w których prawi ludzie 
cierpią z rąk niegodziwych.

Przeczytaj fragment: Alma 14:12–13 i poszukaj, czego 
Alma nauczył Amuleka, by pomóc mu wytrzymać 
udrękę, której obaj doświadczali. Dlaczego, twoim zda-
niem, Alma mógł odpowiedzieć z taką pewnością?  

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Ri-
charda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów, 
która pomoże ci zrozumieć, czego Alma uczył Amuleka 
o ufaniu Panu: „To życie jest doświadczeniem prze-
możnego zaufania — zaufania Jezusowi Chrystusowi, 
zaufania Jego naukom, zaufania naszej zdolności prze-
strzegania tych nauk pod kierunkiem Ducha Świętego, 
by osiągnąć szczęście teraz i by dojść do pełnej sensu 
i najwyższego szczęścia wiecznej egzystencji. Zaufać 
oznacza być posłusznym, nie wiedząc na początku, co 
będzie na końcu (zob. Przypowieści Salomona 3:5–7). 
Aby mogło wydać owoc, wasze zaufanie do Pana musi 
mieć większą moc i być bardziej trwałe niż ufność, jaką 
pokładacie w osobistych odczuciach i doświadczeniach” 
(„Trust in the Lord”, Ensign, listopad 1995, str. 17).

Pomocne może być zapisanie tej prawdy obok frag-
mentu: Alma 14:12–13 w twoim piśmie świętym: Jeśli 
ufamy Panu, On wzmacnia nas, gdy przechodzimy 
przez trudności.

2. Wybierz jedną lub kilka z poniższych sytuacji i wyja-
śnij w dzienniku do studiowania, w jaki sposób zasada, 

którą właśnie zapisałeś, może pomóc opisanym osobom:
 a. Kilku graczy młodzieżowej drużyny sportowej unika jednego z 
zawodników lub otwarcie naśmiewa się z niego i dokucza mu, 
dlatego że przestrzega on zasad ewangelii. Celowo planują 
wspólne zajęcia poza treningami w czasie, kiedy on nie będzie 
mógł w nich uczestniczyć z racji swoich przekonań.
 b. Młoda kobieta stara się o pracę w sklepie, gdzie pracuje jej 
dobra przyjaciółka. Nie dostaje tej posady, a przyjaciółka mówi 
jej później, że właściciel sklepu mówił, że nigdy nie zatrudni 
mormona.
 c. Gdy młody człowiek prosi grupę innych młodych mężczyzn w 
szkole, by przestali używać wulgarnego języka w jego obecności, 
oni zaczynają go popychać i grożą, że zrobią mu coś gorszego, 
jeśli jeszcze raz powie im, jak mają się wyrażać.

Przeczytaj fragment: Alma 14:14–17 i zastanów się nad 
tym, w jaki sposób wiara Almy i Amuleka pomogła im 
przetrwać prześladowania z rąk niegodziwych przy-
wódców ludu w Ammonihah. Jak myślisz, dlaczego nie 
udzielenie żadnej odpowiedzi w tej sytuacji było naj-
lepszą odpowiedzią? (Zob. też Ew. Mateusza 27:11–14).



173

We fragmencie: Alma 14:18–28 jest mowa o cierpie-
niach Almy i Amuleka, które znosili, zanim Bóg ich 
uwolnił i zniszczył wielu niegodziwych przywódców 
ludu w Ammonihah. Zwrot „zgrzytając zębami” (wer-
set 21) oznacza zaciskanie zębów w złości.

 3. W dzienniku do studiowania napisz, które z cierpień 
Almy i Amuleka, opisanych w wersetach: Alma 14:18–25 

byłyby dla ciebie najtrudniejsze do zniesienia i wyjaśnij, dlaczego. 
Następnie napisz o swoim doświadczeniu lub o doświadczeniu 
kogoś, kogo znasz, kto starał się żyć w sposób prawy i wciąż na-
potykał trudności.

Zgodnie z tym, co zapisano w wersecie: Alma 14:25, 
co sprawiło, że Alma i Amulek powstali? Przeczytaj 
fragment: Alma 14:26–29 oraz zaznacz zdania i słowa, 
które, według ciebie, najlepiej potwierdzają następu-
jącą prawdę: Jeśli będziemy zwracać się do Pana z 
wiarą, On nas wzmocni w naszych zmartwieniach i 
oswobodzi nas na Swój sposób i w Swoim czasie.

Pan może ukazać Swoją moc i wyzwolić cię z twoich 
problemów i nieszczęścia tak, jak On chce i kiedy chce. 
Jeśli uczymy się ufać Pańskiej woli, zyskamy większą 
siłę i moc, by przetrwać życiowe trudności.

Alma 15–16
Zeezrom zostaje uzdrowiony, armia Lamanitów niszczy 
Ammonihah, a Alma i Amulek nadal głoszą ewangelię 
wśród Nefitów
Po opuszczeniu Ammonihah Alma i Amulek udali się 
do leżącego nieopodal miasta Sidom, gdzie spotkali 
wiernych z Ammonihah oraz Zeezroma. Przeczytaj 
fragment: Alma 15:3–5, by dowiedzieć się, w jakim 
stanie był Zeezrom.

Rozważ następujące kwestie: Co było przyczyną choroby 
Zeezroma? Co zrobił Zeezrom, by odczuć ulgę i spokój?

Przeczytaj uważnie fragment: Alma 15:6–10 i podkreśl 
dwa lub trzy zwroty, które mówią o tym, że Alma po-
mógł Zeezromowi skupić uwagę na Jezusie Chrystusie 
i Jego Zadośćuczynieniu. By zrozumieć jeden sposób, 
na który przywódcy kapłańscy mogą pomóc ludziom 
dostąpić miłosierdzia płynącego z Zadośćuczynienia 
Jezusa Chrystusa, przeczytaj o następującym doświad-
czeniu Starszego Jaya E. Jensena z Kworum Siedem-
dziesiątych:

„Gdy służyłem jako biskup, byłem świadkiem błogo-
sławieństw Zadośćuczynienia w życiu członków, którzy 
dopuścili się poważnych wykroczeń. […]

Młody dorosły stanu wolnego z naszego okręgu uma-
wiał się na randki. Pozwolił swym uczuciom wymknąć 
się spod kontroli. Przyszedł do mnie po radę i pomoc. 
Opierając się na tym, co wyznał i pod wpływem Ducha 

Świętego, którego odczułem, oprócz innych rzeczy, za-
broniłem mu przyjmować sakrament przez jakiś czas. 
Spotykaliśmy się regularnie, aby upewnić się, że pokuta 
pomaga i po właściwym czasie, upoważniłem go do 
ponownego przyjmowania sakramentu.

Kiedy siedziałem na podium, moje oczy obserwowały, 
jak przyjmował sakrament, będąc godny. Byłem świad-
kiem, jak otoczyły go ramiona miłosierdzia, miłości i 
bezpieczeństwa, gdy uzdrawiające Zadośćuczynienie 
ogrzało jego duszę, unosząc z niego ciężar, co przynio-
sło obiecane przebaczenie, pokój i szczęście” („Ra-
miona bezpieczeństwa”, Ensign lub Liahona, listopad 
2008, str. 49).

Biskupi i inni przywódcy kapłańscy mogą pomóc nam, 
poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, w dostą-
pieniu łaski i uzyskaniu siły, których potrzebujemy. Ja-
kie dowody na to, że Zeezrom odpokutował i dostąpił 
łaski Pana, znajdujesz we fragmencie: Alma 15:11–12?  
  
 

Jedną zasadą, którą możesz zapisać w swoich pismach 
świętych lub dzienniku do studiowania obok fragmentu: 
Alma 15:6–12, jest: Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, 
możemy być uleczeni i wzmocnieni. Na podstawie 
wersetów: Alma 15:16, 18 odpowiedz, w jaki sposób 
działanie tej zasady jest widoczne w życiu Amuleka.

Alma i Amulek zorganizowali Kościół wśród ludzi w 
Sidom i wrócili do Zarahemli.

W rozdziale: Alma 16 czytamy, że armia Lamanitów 
napadła na ziemie Nefitów i zniszczyła miasto Am-
monihah, wypełniając proroctwo Almy i Amuleka 
mówiące, że ci ludzie zostaną zgładzeni, jeśli nie odpo-
kutują (zob. Alma 9:12). Gdy będziesz czytać rozdział: 
Alma 16, dowiedz się, do kogo zwrócili się Nefici o 
pomoc w obronie przed armią Lamanitów. Porównaj 
to doświadczenie do twoich własnych bitew i wrogów, 
którym musisz stawić czoła.

 4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 14–16 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się ze swoim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 17: DZIEŃ 1

Alma 17–18
Wprowadzenie
Rozdział: Alma 17–18 zawiera dokonany przez Mor-
mona opis misji synów Mosjasza pośród Lamanitów. 
Kronika ta podaje przykład przygotowań i służby na 
misji użyteczny dla współczesnych misjonarzy. Przygo-
towując się do głoszenia ewangelii wśród Lamanitów, 
synowie Mosjasza poszukiwali przewodnictwa Pana. 
Gdy się rozdzielili, Pan pocieszał ich i obiecał im, że 
przywiodą dusze do Niego. Ammon poszedł do kraju 
Ismael i zaczął swoją misję od służby u króla Lamanitów, 
Lamoniego. Król Lamoni podziwiał moc, którą Ammon 
okazał, broniąc królewskich stad. Ten akt służby zmięk-
czył serce króla i serca jego ludu, dzięki czemu byli oni 
skłonni słuchać nauk Ammona o Bogu i planie zbawie-
nia. Król Lamoni uwierzył w to, o czym nauczał Ammon, 
zrozumiał, że sam potrzebuje Zbawiciela, błagał Pana o 
miłosierdzie i został porażony mocą Ducha.

Alma 17:1–18
Synowie Mosjasza przygotowują się do głoszenia ewangelii 
wśród Lamanitów
Pomyśl o tym, jak długo starsi i siostry służą obecnie 
na misji. Przeczytaj werset: Alma 17:4 i zaznacz liczbę 
lat, przez które synowie Mosjasza nauczali ewangelii 
pośród Lamanitów.

Gdy Alma podróżował do Manti, spotkał synów Mo-
sjasza wracających do domu ze swych długich misji. 
Wszyscy ucieszyli się z tego spotkania. Przeczytaj frag-
ment: Alma 17:2–4 i podkreśl słowa oraz zwroty, które 
opisują, jakimi misjonarzami byli synowie Mosjasza.

 1. Przejrzyj wersety: Alma 17:2–4. W dzienniku do stu-
diowania wykonaj następujące polecenia:

 a. Sporządź listę rzeczy, które zrobili synowie Mosjasza, by przy-
gotować się do owocnej misji i opisz efekty ich przygotowań.
 b. Wybierz jedną rzecz, którą wykonali ci misjonarze, którą 
chciałbyś udoskonalić w swoim życiu, lub cechę, którą chciałbyś 
rozwinąć w sobie. Napisz krótko o tym, w jaki sposób możesz 
tego dokonać.

Zastanów się nad tym, jak często się modlisz i jak czę-
sto badasz pisma święte indywidualnie i z rodziną oraz 
jakie masz warunki do tego, by pościć. W jaki sposób 
te czynności pomogły ci „umocnić się w poznaniu 
prawdy” (Alma 17:2)?

Z przykładu synów Mosjasza uczymy się następującej 
zasady: Gdy badamy pisma święte, modlimy się i 

pościmy, Duch Święty może stać się naszym towa-
rzyszem i możemy nauczać z mocą. Gdy jest z nami 
Duch Święty, jesteśmy lepiej przygotowani do dzielenia 
się ewangelią z innymi.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Davida A. 
Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów, w której 
mówi on młodzieży o sposobach przygotowania się na 
misję. Poszukaj konkretnych sposobów, dzięki którym 
możesz sam przygotować się do dzielenia się ewange-
lią tak, jak robili to synowie Mosjasza.

„[…] Możecie powiększać wasze pragnie-
nie służenia Bogu (zob. NiP 4:3), możecie 
zacząć myśleć, czytać, modlić się i czuć tak 
jak misjonarze. Możecie unikać świato-
wych wpływów, które odsuwają Ducha 
Świętego, możecie wzrastać w pewności 

rozpoznawania i odpowiadania na duchowe podszepty. 
Wiersz za wierszem, przykazanie po przykazaniu, 
trochę tu i trochę tam, możecie stopniowo stawać się 
takimi misjonarzami, jakimi macie nadzieję być i 
takimi, jakich Zbawiciel oczekuje. […]

Głoszenie ewangelii […] nie jest prostą działalnością, 
w którą angażujemy się przez ograniczony czas lub 
zobowiązaniem, które musimy wykonać jako człon-
kowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich. Praca misjonarska jest raczej manifestem 
naszej duchowej tożsamości i dziedzictwa” („Stawanie 
się misjonarzem”, Ensign lub Liahona, listopad 2005, 
str. 46–47).

Przeczytaj werset: Alma 17:9 i podkreśl, o co modlili się 
synowie Mosjasz, gdy przygotowywali się do służby. 
Przeczytaj werset: Alma 17:11 i zastanów się nad tym, 
co Pan im powiedział o tym, jak stać się narzędziem 
w Jego rękach. Te wersety uczą następującej zasady 
ewangelii: Gdy dajemy dobry przykład, zwłaszcza 
gdy z czymś się zmagamy, Pan może sprawić, że 
staniemy się narzędziem w Jego rękach.
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 2. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, w której, 
według ciebie, mógłbyś dać dobry przykład. Pomyśl o sy-

tuacjach w szkole, w domu z bliższą lub dalszą rodziną lub w 
bezpośrednich kontaktach ze znajomymi lub kontaktach on- line. 
Opisz, w jaki sposób w tej sytuacji dasz dobry przykład.

W niektórych sytuacjach łatwiej jest dać dobry przy-
kład niż w innych. Zobacz, jak opisano Lamanitów we 
fragmencie: Alma 17:12–16 i zastanów się nad tym, 
dlaczego synowie Mosjasza mogli mieć trudność z 
nauczaniem ewangelii w tej sytuacji.

Jak myślisz, dlaczego synowie Mosjasza chcieli znosić 
przeciwności, by pomóc ludziom, którzy nienawidzili 
Nefitów? By zrozumieć, co mieli nadzieję osiągnąć sy-
nowie Mosjasza, uzupełnij następujące zdanie słowem 
z wersetu: Alma 17:16: Synowie Mosjasza pragnęli 
przywieść Lamanitów do - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , ponieważ 
chcieli, by Lamanici poznali plan odkupienia.

By zrozumieć, w jaki sposób stać się dobrym przy-
kładem dla innych, wykonaj następujące zadanie w 
ciągu następnych kilku dni: Zapytaj członka rodziny 
lub przyjaciela o to, w jaki sposób czyjś Chrystusowy 
przykład zmienił coś w jego lub jej życiu.

Alma 17:19–39
Ammon staje się sługą króla Lamoniego i ocala jego stada
W trakcie czytania fragmentu: Alma 17:19–39, odszu-
kaj, w jaki sposób Ammon służył królowi Lamoniemu 
i jego sługom. Zastanów się nad tym, w jaki sposób 
służba Ammona przyczyniła się do przygotowania La-
manitów na przyjęcie ewangelii. Zaplanuj, że podzie-
lisz się historią o Ammonie, który obronił królewskie 
stada, z członkiem rodziny lub z przyjacielem. Gdy 
będziesz opowiadał tę historię, podkreśl następującą 
prawdę: Służąc innym, możemy przyczynić się do 
przyjęcia przez nich ewangelii. Porozmawiaj z tą 
osobą o kimś, komu chciałbyś pomóc stać się silniej-
szym duchowo. Zastanów się, w jaki sposób możesz 
służyć tej osobie i zaplanuj, jak tego dokonasz.

Alma 18
Wierność Ammona wywiera wrażenie na królu Lamonim i 
Ammon uczy króla o ewangelii
Słudzy króla Lamoniego opowiedzieli mu, czego 
dokonał Ammon, broniąc królewskich stad. Przeczytaj 
wersety: Alma 18:4–6 i dowiedz się, w jaki sposób król 
zareagował na to, co zrobił Ammon.

Gdy król zapytał swoje sługi o to, gdzie jest Ammon, oni 
odpowiedzieli mu, że Ammon wypełnia wcześniejsze 
polecenie króla i przygotowuje konie na podróż do kraju 
Nefi, gdzie mieszkał ojciec króla. Przeczytaj fragment: 

Alma 18:12–15 i dowiedz się, co się stało z królem La-
monim, gdy dowiedział się o służbie Ammona.

Przeczytaj wersety: Alma 18:16–21 i poszukaj dowodu 
na to, że Pan prowadził Ammona, gdy on nauczał króla 
Lamoniego. W wyznaczonym miejscu napisz, w jaki 
sposób Duch Boga pomógł Ammonowi w tej sytuacji.  
  
  
 

W trakcie czytania wersetów: Alma 18:22–32 poszukaj 
konkretnych prawd ewangelii, których Ammon nauczał 
Lamoniego. Możesz zaznaczyć je w swoim piśmie 
świętym lub zapisać je w dzienniku do studiowania. 
Gdy Ammon nauczał, opierał się na wierzeniach, które 
były wspólne dla niego i dla Lamoniego. Lamoni wie-
rzył w jakiegoś boga — nazywał go Wielkim Duchem 
— ale nie rozumiał prawdziwej natury Boga.

Przeczytaj wersety: Alma 18:33–35 i poszukaj odpo-
wiedzi, której udzielił Ammon, gdy król zapytał go, czy 
został posłany przez Boga.

 3. Po przestudiowaniu rozdziałów: Alma 17–18 napisz w 
dzienniku do studiowania krótką wzmiankę o tym, czego 

z Bożą pomocą dokonał Ammon wśród Lamanitów.

W swoim piśmie świętym obok wersetu: Alma 18:35 
możesz zapisać następującą zasadę: Gdy służymy Ojcu 
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Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi, Oni zwięk-
szają naszą zdolność do wypełniania Ich dzieła.

 4. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na 
jedno lub oba pytania:

 a. W jaki sposób powyższa zasada może pomóc ci w twoich 
obecnych lub przyszłych obowiązkach kościelnych?
 b. W jaki sposób możesz wierniej służyć Panu, by On mógł 
zwiększyć twoją zdolność do wypełniania Jego dzieła?

Poprzez swój pełen wierności przykład i służbę, 
Ammon mógł uczyć Lamoniego o planie odkupie-
nia Niebieskiego Ojca. Pamiętaj, że Lamoni czuł się 
winny morderstw, które popełnił (zob. Alma 18:4–6). 
Przeczytaj fragment: Alma 18:36–43 i poszukaj, w jaki 
sposób Ammon uczył Lamoniego o planie odkupienia i 
jak Lamoni zareagował na te nauki.

 5. W swoim dzienniku do studiowania odpowiedz na 
następujące pytanie: Jak myślisz, dlaczego zrozumienie 

Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa mogło być szczególnie ważne 
dla króla Lamoniego?

Zastanów się, w jaki sposób uczenie doktryn Stwo-
rzenia, Upadku i Zadośćuczynienia mogło pomóc 
Lamoniemu w zrozumieniu, że potrzebuje Zbawiciela. 
Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu 
Apostołów nauczał o ważności Stworzenia, Upadku i 
Zadośćuczynienia:

„Te trzy boskie wydarzenia — trzy filary 
wieczności — są niepodzielnie splecione 
ze sobą w jeden wielki kobierzec, znany 
jako wieczny plan zbawienia. Postrzegamy 
zadośćuczynienie Pana Jezusa Chrystusa 
jako centrum, rdzeń i serce objawionej 

religii. Przynosi ono nieśmiertelność i wieczny żywot 
człowiekowi. Zbawienie jest w Chrystusie.

Gdyby nie było upadku, nie byłoby zadośćuczynienia. 
Upadek Adama przyniósł na świat doczesną i duchową 
śmierć. Z tych rodzajów śmierci człowiek i wszystkie 
formy życia są wybawione dzięki zadośćuczynieniu 
wypracowanemu przez Pana Jezusa Chrystusa. Adam 
przyniósł śmiertelność. Chrystus przyniósł nieśmier-
telność. Zbawienie jest możliwe dzięki upadkowi i 
zadośćuczynieniu.

Gdyby ziemia, człowiek i wszystko, co żyje, nie zo-
stałoby stworzone w fizycznej i rajskiej formie, formie 
nieśmiertelnej, nie mogłoby być upadku. […] Stąd 
zbawienie stało się możliwe poprzez i z powodu stwo-
rzenia niebios i ziemi i wszystkiego co w nich jest. Zba-
wienie stało się możliwe dzięki stworzeniu, upadkowi i 
zadośćuczynieniu. Każdy z tych trzech elementów jest 
częścią jednego boskiego planu” (A New Witness for the 
Articles of Faith [1985], str. 81–82).

Z doświadczenia Lamoniego możemy nauczyć się 
następującej prawdy: Kiedy rozumiemy, że potrze-
bujemy Zbawiciela, pragniemy odpokutować.

Podsumuj dzisiejszą lekcję, zastanawiając się nad tym, 
co możesz zrobić, by pamiętać o tym, że potrzebujesz 
Zbawiciela.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 17–18 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 17: DZIEŃ 2

Alma 19–20
Wprowadzenie
Jak zapisano w rozdziałach: Alma 19–20, król Lamoni 
doświadczył wielkiej przemiany serca, która doprowa-
dziła do nawrócenia wielu osób z jego ludu. Ammon i 
król Lamoni wyruszyli w podróż do Middoni, by uwol-
nić uwięzionych braci Ammona. W drodze natknęli 
się na ojca Lamoniego, który był królem wszystkich 
Lamanitów. Odważne świadectwo Ammona i pełna 
miłości ochrona dana mu przez Lamoniego zmiękczyły 
serce ojca króla Lamoniego i sprawiły, że wyraził zgodę 
na uwolnienie braci Ammona. Z powodu świadectwa 
Ammona i przykładu, który dawał, wielu ludzi czuło 
wpływ Ducha Świętego, przyjmowało nauki o ewange-
lii i nawracało się.

Alma 19
Król Lamoni i wiele osób z jego ludu pokutuje i przyjmuje 
chrzest
Pomyśl o rozchodzących się falach, które pojawią się, 
gdy wrzucisz do zbiornika wody kamień.

W jaki sposób działania jakiejś osoby są podobne do 
kamienia wrzuconego do wody?   
 

Napisz Ammon w środku owalu na schemacie znajdu-
jącym się na następnej stronie.

Przeczytaj wersety: Alma 19:1, 6, by dowiedzieć się, kto 
jako pierwszy uległ wpływowi świadectwa Ammona. 
Napisz imię tej osoby w pierwszym kręgu na schema-
cie. Wybierz, które określenie z tych wersetów, twoim 
zdaniem najlepiej opisuje to, co przeżył Lamoni. Zapisz 



177

je oraz to, co ono twoim zdaniem oznacza:  

We fragmencie: Alma 19:7–10 poszukaj osoby, która 
jako następna poddała się wpływowi świadectwa Am-
mona i odpowiednio oznacz drugi krąg na schemacie. 
Na podstawie wersetu: Alma 19:10 powiedz, co było 
znamienne w wierze żony Lamoniego?  

Na podstawie zapisu we fragmencie: Alma 19:11–13 
powiedz, w jaki sposób świadectwo Lamoniego wpły-
nęło na jego żonę?  

1. Przeczytaj wersety: Alma 19:13–14 i w swoim dzien-
niku do studiowania odpowiedz na następujące pytania: 

Co według ciebie oznacza „być przejętym Duchem” lub „być 
przejętym radością”? Kiedy odczuwałeś moc wpływu Ducha 
Świętego w twoim życiu?

Przeczytaj werset: Alma 19:15 i poszukaj informacji o 
tym, kto następny przejął się świadectwem Ammona i 
oznacz trzeci krąg na schemacie.

Przeczytaj fragment: Alma 19:16–17 i znajdź kolejną 
osobę, która uległa temu wpływowi. Oznacz czwarty 
krąg.

Pomyśl nad tym, w jaki sposób wydarzenia rozgry-
wające się wokół Ammona, Lamoniego i jego żony 
wpłynęły na wszystkie sługi króla. W wersetach: Alma 
19:15–17 zaznacz wszystkie słowa i zwroty świadczące 
o tym, że słudzy Lamoniego zwracali się do Boga.

2. Odpowiedz na następujące pytanie w swoim dzien-
niku do studiowania: W jaki sposób duchowe doświadcze-

nia Lamoniego i jego domowników przyczyniły się do decyzji 
Abisz, by podzielić się swoim świadectwem z innymi ludźmi, choć 
„nigdy wcześniej [go] nie [wyjawiła]” (Alma 19:17?

Przeczytaj wersety: Alma 19:18–22 i przekonaj się, w 
jaki sposób ludzie zebrani w domu króla interpreto-
wali to, co widzieli. Wyobraź sobie, że jesteś Abisz. 
Co zrobiłbyś w pierwszej kolejności, gdybyś zobaczył 

spory pośród ludzi? By dowiedzieć się, co zrobiła Abisz, 
przeczytaj fragment: Alma 19:23–29.

Przeczytaj wersety: Alma 19:30–36 i zastanów się 
nad wpływem, jaki świadectwo Ammona wywarło na 
innych ludzi. Oznacz piąty krąg na schemacie opisem 
„wielu innych Lamanitów”.

3. Przypomnij sobie wszystkich ludzi, na których miało 
wpływ świadectwo Ammona i dokończ następujące zda-

nie w swoim dzienniku do studiowania: Poprzez dzielenie się 
swoim świadectwem i prawy przykład mogę…

Przez wpływ swojego świadectwa i przykładu Ammon 
pomógł Lamoniemu i innym ludziom zwrócić się ku 
Panu. Pomyśl o osobach, które odegrały ważną du-
chową rolę w twoim życiu. Pomyśl o kimś, kto miał na 
ciebie wpływ poprzez swój prawy przykład i świadec-
two. Czy możesz pomyśleć o sposobach, na jakie ten 
człowiek wpłynął pozytywnie również na inne osoby?

4. Odpowiadając na poniższe pytania w swoim dzien-
niku do studiowania, zastanów się nad tym, jak możesz 

zastosować w życiu to, czego nauczyłeś się z przykładu Ammona.
 a. Jak mogliby zostać pobłogosławieni członkowie twojej ro-
dziny i przyjaciele, gdybyś naśladował przykład Ammona, żył w 
prawy sposób, pomagał innym i dzielił się świadectwem?
b. W jaki sposób twój przykład i świadectwo mogłyby spowodo-
wać „kręgi na wodzie” wychodzące poza to, co dzieje się w ży-
ciu rodziny, przyjaciół i znajomych w danej chwili?

Alma 20
Ojciec króla Lamoniego doznaje przemiany serca i pragnie 
dowiedzieć się więcej o ewangelii
Przeczytaj trzy poniższe przykłady sytuacji i zastanów 
się, jak byś zareagował:

• Podczas zawodów sportowych sędzia lub arbiter po-
dejmuje złe decyzje i zdaje się traktować cię niespra-
wiedliwe.

• Nauczyciel posądza cię przed całą klasą o ściąganie 
podczas klasówki, mimo że wcale tego nie robiłeś.
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• Twoi rodzice posądzają cię o zrobienie czegoś, co tak 
naprawdę zrobił twój brat lub siostra.

W rozdziale: Alma 20 czytamy, że Ammon i Lamoni 
znaleźli się w sytuacji, w której mogli zareagować gnie-
wem. Podczas czytania tego rozdziału wyobraź sobie, 
że jesteś na miejscu Ammona lub Lamoniego.

Przeczytaj wersety: Alma 20:1–7, by przekonać się, co się 
stało, gdy Lamoni chciał przedstawić Ammona swojemu 
ojcu, który był królem wszystkich Lamanitów. Następnie 
przeczytaj każdy z poniższych fragmentów i zastanów 
się nad odpowiedziami na towarzyszące im pytania.

Alma 20:8–13 Gdybyś był na miejscu Ammona i ktoś 
fałszywie oskarżyłby cię o kłamstwo i 
kradzież, jak byś się czuł?

Alma 20:14–16 Co zrobiło na tobie wrażenie w 
odpowiedzi, której Lamoni udzielił 
swemu ojcu?

Alma 20:17–25 W jaki sposób Ammon zareagował na 
gniew ojca Lamoniego? W jaki sposób 
Ammon okazał miłość, jaką darzył 
Lamoniego?

Przeczytaj wersety: Alma 20:26–27, by dowiedzieć się, 
co nastąpiło w wyniku wypowiedzi Ammona. Czego 
pragnął dowiedzieć się ojciec Lamoniego, gdy przeko-
nał się o miłości, którą okazał Ammon?   
 

Czego możemy nauczyć się z reakcji Ammona na 
gniew ojca Lamoniego?   
 

Zapisz następującą prawdę obok fragmentu: Alma 
20:26–27 lub w dzienniku do studiowania: Gdy 
naszym uczynkom towarzyszy miłość, może ona 
sprawić, że serca ludzi zmiękną i zapragną oni 
poznać prawdę. Zastanów się nad tym, kiedy mo-
żesz mieć sposobność w domu, wśród przyjaciół lub w 
szkole, by zareagować z miłością na czyjś gniew.

 5. W dzienniku do studiowania pism świętych napisz cel 
definiujący sposób, w jaki możesz lepiej okazywać miłość 

w odpowiedzi na czyjąś złość, tak jak zrobił to Ammon względem 
króla Lamanitów.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 19–20 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 17: DZIEŃ 3

Alma 21–22
Wprowadzenie
Aaron, jeden z braci Ammona, starał się nauczać 
Amalekitów i lud Amulona o Jezusie Chrystusie i 
Zadośćuczynieniu, ale ludzie to odrzucili. On i niektó-
rzy z jego towarzyszy zostali uwięzieni w Middoni. W 
chwilach trudności pozostali wierni. Po uwolnieniu ich 
przez Ammona i króla Lamoniego Aaron nauczał ojca 
Lamoniego, w jaki sposób stać się „narodzonym Bogu” 
(Alma 22:15). Król dowiedział się, że poprzez pokutę 
za swoje grzechy, może poznać Boga i ostatecznie 
dostąpić życia wiecznego. Wierność Aarona i jego braci 
pomogła wielu Lamanitom poznać Boga i Jego sposób 
na odkupienie grzechów.

Alma 21:1–23
Aaron i jego bracia głoszą ewangelię mimo trudności i 
uwięzienia
Pomyśl o chwilach, gdy bardzo starałeś się przestrze-
gać przykazań, a mimo to doświadczałeś trudności. 
Następnie zastanów się nad następującymi pytaniami: 
Co robiłeś, by okazać się wiernym mimo przeciwności, 
którym stawiałeś czoła? Gdy patrzysz z perspektywy 
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czasu na to doświadczenie, jakie błogosławieństwa 
Pana dostrzegasz w tamtych chwilach?

Gdy Ammon nauczał króla Lamoniego i jego lud (zob. 
Alma 17–19), Aaron i jego towarzysze doświadczali 
olbrzymich trudności, próbując nauczać w innej części 
kraju. By pokrótce zaznajomić się z cierpieniem, któ-
rego Aaron i jego towarzysze doświadczyli w więzieniu, 
przeczytaj fragment: Alma 20:28–30. Potem przeczytaj 
wersety: Alma 21:1–17 podane w poniższym ćwiczeniu. 
Zwróć uwagę na to, w jaki sposób Aaron i jego bracia 
radzili sobie z trudnościami.

 1. Przerysuj poniższą tabelę do swojego dziennika do 
studiowania, zostawiając miejsce na własny komentarz 

przy każdym fragmencie pisma świętego:

Wyzwanie lub trud-
ność

W jaki sposób zareagowali 
Aaron i jego towarzysze

Alma 21:3 Alma 21:4

Alma 21:5–6, 8 Alma 21:7, 9

Alma 21:10–11 Alma 21:11–12

Alma 21:13–14 Alma 21:15

Po przeczytaniu każdego fragmentu w lewej kolumnie zapisz wy-
zwania lub trudności, których doświadczyli Aaron i jego towarzy-
sze. W prawej kolumnie zapisz, w jaki sposób na nie zareagowali. 
Następnie odpowiedz na poniższe pytania:
 a. Jak myślisz, dlaczego łatwo byłoby im zniechęcić się, stracić 
nadzieję i wrócić do domu, do bardziej przyjaznego środowiska 
Nefitów?
 b. Jakie korzyści możemy odnieść my, członkowie–misjonarze, 
studiując tę historię?

Przeczytaj wersety: Alma 21:16–17 i poszukaj sposobu, 
w jaki Pan pomógł Aaronowi i jego braciom wykony-
wać pracę Pana, gdy trwali w wierze. Dzięki Aaronowi i 
jego braciom uczymy się tej zasady: Jeśli wiernie zno-
simy trudności, Pan pomaga nam wykonywać Jego 
pracę. Możesz zapisać tę zasadę w swoich pismach 
świętych lub w dzienniku do studiowania.

Pomyśl o zadaniach, które Bóg ma dla ciebie teraz i w 
przyszłości, i jakie wyzwania możesz napotkać, starając 
się je wykonać. Przeczytaj następującą wypowiedź Pre-
zydenta Thomasa S. Monsona, który uczył, że starając 
się wykonywać zadania Pana, możemy doświadczać 
trudności:

„Znalezienie, nauczanie i odmienienie 
tych cennych dusz, które Ojciec przygoto-
wał na przyjęcie Jego przesłania, jest 
wielkim zadaniem. Sukces rzadko 
przychodzi z łatwością. W większości 
przypadków poprzedzają go łzy, próby, 

zaufanie i świadectwo. […]

Słudzy Boga odnajdują pocieszenie w słowach Mistrza, 
który zapewnia: ‘Oto Ja jestem z wami po wszystkie 
dni’ (Ew. Mateusza 28:20). Ta wspaniała obietnica do-
daje wam sił. […] Pociesza was w momentach zniechę-
cenia, które nawiedzają każdego człowieka” („Tears, 
Trials, Trust, Testimony”, Ensign, maj 1987, str. 43).

 2. W dzienniku do studiowania napisz o doświadczeniu, 
kiedy wiernie przetrwałeś przeciwności. Możesz napisać o 

tym, jak pozostaniesz wierny w jakiejś aktualnej trudnej sytuacji, 
stosując zasady z tej lekcji. Możesz też napisać o kilku przyszłych 
sytuacjach, w których, jak sądzisz, będziesz musiał przetrwać 
próby związane z wykonywaniem zadań Pana.

Przeczytaj wersety: Alma 21:18–23, by przekonać się, 
co zrobił Ammon po tym, jak pomógł Aaronowi i jego 
braciom wyjść z więzienia. Poszukaj opisu zmian, które 
nastąpiły w życiu Lamanitów w wyniku nauczania 
ewangelii przez Ammona.

Pomyśl o zmianach w życiu kogoś, kogo znasz, które 
nastąpiły dzięki ewangelii Jezusa Chrystusa. Zastanów 
się nad tym, jak mógłbyś podzielić się ewangelią z 
kimś, kogo znasz lub pomyśl o kimś, na kogo mógłby 
mieć wpływ przykład Aarona i jego braci. Rozważ 
podzielenie się z tą osobą nauką, którą zdobyłeś dzięki 
Aaronowi i jego braciom, gdy wiernie wypełniali zada-
nia Pańskie.

Alma 22
Ojciec Lamoniego, król całego kraju, wierzy w ewangelię 
głoszoną przez Aarona
Przypomnij sobie spotkanie Ammona z ojcem Lamo-
niego, które zostało omówione na poprzedniej lekcji. 
Przeczytaj ponownie konkretną prośbę króla skiero-
waną do Ammona w wersecie: Alma 20:27. Czytając 
fragment: Alma 22:1–3, poszukaj, w jaki sposób król 
zareagował na wizytę Aarona.

Przeczytaj wersety: Alma 22:4–6 i zobacz, co niepokoiło 
ojca króla Lamoniego. Poszukaj w wersetach: Alma 
22:7–14 prawd, o których Aaron nauczał ojca Lamoniego.

Zastanów się nad następującymi pytaniami (może 
przydać ci się przypomnienie sobie podobnej rozmowy 
z królem Lamonim z rozdziałów: Alma 17–18):
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• Dlaczego król musiał uwierzyć w Boga, by zrozu-
mieć, czym jest pokuta?

• W jaki sposób wiedza o Upadku pomogła królowi 
zrozumieć pokutę?

 3. W dzienniku do studiowania pism świętych odpo-
wiedz na następujące pytanie: Dlaczego zrozumienie 

Upadku Adama i Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa jest klu-
czowe dla zrozumienia pokuty?

Przejrzyj werset: Alma 22:15 i poszukaj, z czego był 
gotów zrezygnować ojciec króla Lamoniego, by zaznać 
radości i dostąpić życia wiecznego. Możesz zaznaczyć 
to w swoim piśmie świętym.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Jak myślisz, dlaczego postawa, którą repre-

zentował ojciec króla Lamoniego, jest ważna dla każdego, kto 
pragnie poznać Boga?

Przeczytaj fragment: Alma 22:16, by przekonać się, 
jak Aaron odpowiedział na pytanie króla o to, w jaki 
sposób dostąpić życia wiecznego. (Możesz zaznaczyć 
ważne prawdy nauczane w tym wersecie). W jaki spo-
sób akceptacja prawd, których nauczał Aaron i życie w 
oparciu o nie, może przywieść kogoś do życia wiecz-
nego?   
 

Przeczytaj wersety: Alma 22:17–18 i poszukaj, w jaki 
sposób król odniósł się do rad Aarona. Zastanów się 
nad następującym pytaniem: Czego możemy nauczyć 
się od ojca króla Lamoniego o narodzeniu się Bogu?

W wersecie: Alma 22:18 możesz zaznaczyć zdanie: 
„Wyzbędę się wszystkich moich grzechów, by Ciebie 
poznać”. Zastanów się nad następującą prawdą i za-
pisz ją w swoim piśmie świętym lub dzienniku do stu-
diowania: Musimy być gotowi porzucić wszystkie 
nasze grzechy, by zmienić się duchowo i narodzić 
się Bogu.

Przeczytaj następującą wypowiedź 
Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum 
Dwunastu Apostołów: „Ewangelia Jezusa 
Chrystusa rzuca nam wyzwanie, abyśmy 
dokonali w sobie zmian. ‘Odpokutujcie’ 
to najczęściej padające w niej wezwanie, a 

pokuta oznacza porzucenie wszelkich zachowań 
— osobistych, rodzinnych, kulturowych i narodowych 
— które są sprzeczne z przykazaniami Boga. Celem 
ewangelii jest przeobrażenie zwykłych istot w oby-
wateli celestialnych, a to wymaga przemiany” („Odpo-
kutowanie i zmiania”, Ensign lub Liahona, listopad 
2003, str. 37).

Zastanów się nad tym, co musisz zrobić w swoim życiu 
teraz, by zmienić się duchowo.

Przeczytaj fragment: Alma 22:19–22, by dowiedzieć się, 
co nastąpiło wskutek modlitwy króla. Przeczytaj wer-
sety: Alma 22:23–27, by dowiedzieć się, co zrobił ojciec 
Lamoniego dzięki przemianie serca i dzięki temu, że 
otrzymał Ducha Pana.

 5. W swoim dzienniku do studiowania napisz, czego na-
uczyłeś się z historii ojca króla Lamoniego o ponownym 

narodzeniu się Bogu. Wyjaśnij, w jaki sposób, twoim zdaniem, 
jego przykład może pomóc młodym ludziom w naszych czasach 
dokonywać zmian w życiu, by mogli oni narodzić się Bogu.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 21–22 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 17: DZIEŃ 4

Alma 23–24
Wprowadzenie
Po swoim nawróceniu król Lamanitów ogłosił wol-
ność religijną pośród swojego ludu. Ta proklamacja 
umożliwiła Aaronowi i jego braciom głosić ewangelię i 
zakładać kościoły w wielu miastach Lamanitów. Tysiące 
Lamanitów nawróciło się do Pana i nigdy od Niego 
nie odstąpiło. Lamanici, którzy nawrócili się do Pana, 
zobowiązali się odłożyć broń. Nazwali się Anti- Nefi- 
Lehitami. Gdy nie nawróceni Lamanici zaatakowali 
ich, wielu Anti- Nefi- Lehitów oddało życie, by nie 
złamać podjętego zobowiązania.

Alma 23
Tysiące Lamanitów nawraca się do Pana i nazywa się 
nowym imieniem: Anti- Nefi- Lehici

 1. W swoim dzienniku do studiowania narysuj wesołą i 
smutną twarz. Podpisz wesołą twarz Wierny, a smutną 

twarz Niestały. Gdy będziesz czytać poniższą wypowiedź Star-
szego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów, poszu-
kaj słów i sformułowań, które opisują te dwa typy ludzi. Zapisz te 
słowa lub określenia pod odpowiednim obrazkiem.

„Każdy z nas widział, jak niektóre osoby 
idą przez życie, konsekwentnie czyniąc to, 
co dobre. Wydaje się, że ci ludzie są 
szczęśliwi, a nawet podchodzą entuzja-
stycznie do życia. Kiedy podejmują trudne 
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decyzje, zdaje się, że niezmiennie dokonują dobrych 
wyborów, mimo że alternatywy są kuszące. Wiemy, że 
odczuwają oni pokusy, ale wydają się tego nie zauwa-
żać. Tak samo widzimy, że inni nie są tak dzielni przy 
podejmowaniu swoich decyzji. Kiedy znajdują się oni 
w sytuacji, gdzie silnie wpływa na nich Duch, postana-
wiają postępować lepiej, zmienić kurs swego życia, 
odrzucić nawyki, które ich osłabiają. Są bardzo szczerzy 
w tym postanowieniu zmiany, jednak szybko powra-
cają do tego, co chcieli porzucić.

Cóż takiego jest w życiu tych dwóch grup, co różni je 
od siebie? W jaki sposób można konsekwentnie podej-
mować dobre decyzje?” („Pełne nawrócenie przynosi 
szczęście”, Liahona, lipiec 2002, str. 26).

Zastanów się, jak odpowiedziałbyś na dwa pytania, 
które zadał Starszy Scott. Gdy będziesz studiować 
rozdziały: Alma 23–24, pomyśl o tym, dlaczego wielu 
członków Kościoła pozostaje wiernymi ewangelii Je-
zusa Chrystusa przez całe życie.

Gdy król Lamanitów nawrócił się na ewangelię Jezusa 
Chrystusa, obwieścił proklamację swojemu ludowi i 
wydarzył się cud. Tysiące Lamanitów także się nawró-
ciło. Przeczytaj fragment: Alma 23:1–5, by przekonać 
się, co to za proklamacja i jak doszło do cudu.

Przeczytaj wersety: Alma 23:6–7. Jak wielu z tysięcy 
ludzi, którzy „nawrócili się do Pana”, pozostało w tym 
stanie przez całe życie?   
 

Gdy ci Lamanici się nawrócili, chcieli, by nazywać ich 
nowym imieniem, by nie byli już znani jako Lamanici. 
Przeczytaj fragment: Alma 23:16–18 i dowiedz się, jaką 
nazwę wybrali i jakie błogosławieństwa spłynęły na 
nich z powodu ich wierności.

 2. W swoim dzienniku do studiowania, pod twarzą pod-
pisaną „Wierny” napisz, czego dowiedziałeś się od Anti- 

Nefi- Lehitów o byciu wiernym Panu przez całe życie.

W swoim piśmie świętym lub dzienniku do studiowa-
nia zapisz następującą prawdę: Nawrócenie oznacza 
duchową przemianę w nową osobę dzięki mocy 
Boga. Jeśli dzięki wierze i pokucie jesteś gotów przyjąć 
moc Zadośćuczynienia w swoim życiu, możesz stać się 
nową osobą poprzez moc Boga i pozostać nawróconym 
przez całe życie, tak jak miało to miejsce w przypadku 
przemiany Anti- Nefi- Lehitów.

Spójrz ponownie na dwa pytania Starszego Scotta, 
a następnie przeczytaj jego odpowiedź: „Prawdziwe 
nawrócenie jest owocem wiary, pokuty i konsekwentnego 
posłuszeństwa. […] Prawdziwe nawrócenie wzmocni 
waszą zdolność do robienia tego, co wiecie, że po-
winniście robić bez względu na okoliczności” („Pełne 
nawrócenie przynosi szczęście”, str. 27).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Jak czytamy w wersecie: Alma 23:18, nawró-

ceni Lamanici zaczęli w przyjaźni współpracować z Nefitami. Gdy 
ludzie starają się odpokutować i zmienić swoje życie, dlaczego 
ważne jest dla nich, by przyłączyć się do ludzi, którzy także pró-
bują wieść prawe życie?

 4. Sprawdź słowa, które wymieniłeś pod „Wiernym” w 
dzienniku do studiowania. Zastanów się nad tym, jak da-

lece te słowa oddają stopień twojego nawrócenia. Napisz w 
dzienniku do studiowania pism świętych, co zrobisz, by pełniej 
nawrócić się do Pana.

Alma 24
Anti- Nefi- Lehici zobowiązują się, że nigdy więcej nie 
wezmą do ręki broni
Jak czytamy w wersecie: Alma 24:3, król Lamanitów, 
niedługo przed swoją śmiercią, przekazał królestwo 
swemu synowi, któremu nadał imię Anti- Nefi- Lehi. 
Przeczytaj fragment: Alma 24:1–5, by dowiedzieć się 
o problemie, który wkrótce wyniknął i doprowadził 
do narady Ammona i jego braci z królem. Kiedy stało 
się jasne, że nienawróceni Lamanici będą walczyć 
przeciwko Anti- Nefi- Lehitom, ci prawi ludzie posta-
nowili nie czynić żadnych przygotowań, by się przed 
nimi obronić (zob. Alma 24:6). Przeczytaj wersety: 
Alma 24:7–14 i dowiedz się, dlaczego Anti- Nefi- Lehici 
podjęli taką decyzję.

 5. W swoim dzienniku do studiowania, napisz, czego na-
uczyłeś się od Anti- Nefi- Lehitów o tym, co oznacza porzu-

cenie naszych grzechów, gdy pokutujemy.
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Przeczytaj wersety: Alma 24:15–18 i poszukaj, co zrobili 
Anti- Nefi- Lehici, by pokazać Panu, że prawdziwie 
odpokutowali. Dlaczego ci ludzie zakopali swoje 
miecze i inną broń głęboko w ziemi? (Zob. Alma 
24:17–18).

W naszym własnym życiu powinniśmy 
starać się nigdy nie popełniać ponownie 
grzechów, za które odpokutowaliśmy. 
Przeczytaj, czego nauczał Prezydent 
Spencer W. Kimball o ważnym aspekcie 
pokuty, jakim jest porzucenie grzechu: 

„Gdy ktoś porzuca grzechy, nie może spodziewać się, 
że znajdzie się nagle w lepszym świecie. Sam musi go 
stworzyć. […] Musi upewnić się, że porzucił nie tylko 
grzechy, ale że zmienił sytuacje, które prowadziły do 
grzechów. Powinien unikać miejsc, warunków i 
okoliczności, w których panuje grzech, bo mogłyby one 
bardzo szybko ponownie go zrodzić. Człowiek ten 
powinien unikać ludzi, z którymi popełniał grzech. Nie 
musi nienawidzić osób, które były zaangażowane w 
grzech, ale musi unikać tych osób i wszystkiego, co jest 
związane z grzechem. Musi […] stworzyć nowe życie. 
Musi wyeliminować wszystko, co obudzi dawne 
wspomnienia” (The Miracle of Forgiveness [1969], str. 
171–172).

We fragmencie: Alma 24:10–12 zaznacz słowa i zwroty, 
które opisują pokutę Anti- Nefi- Lehitów i to, że Bóg 
przebaczył im grzechy. Na marginesie tych wersetów 

zapisz następującą zasadę: Jeśli robimy wszystko, co 
możemy, żeby odpokutować, Bóg zdejmuje z nas 
winę i pomaga nam wytrwać w czystości. Przypo-
mnij sobie historię zakopywania broni przez Anti- Nefi- 
Lehitów. Obecnie także musimy „zakopywać” nasze 
grzechy, by pokazać Panu, że robimy wszystko, co 
możliwe, by odpokutować i więcej ich nie popełniać.

 6. Zastanów się nad tym, jak w następujących sytu-
acjach ludzie mogą upewnić się, że nie popełnią więcej 

tych samych grzechów. Zapisz swoje sugestie dla każdej sytuacji 
w dzienniku do studiowania:
 a. Ktoś obejrzał scenę pornograficzną dlatego, że przyjaciele na-
mówili go do wspólnego oglądania filmu.
 b. Ktoś razem z przyjaciółmi w tajemnicy sprzeniewierzył się 
Słowu Mądrości podczas wspólnej wieczornej imprezy.
 c. Ktoś przekazał odpowiedzi z testu przyjacielowi, który miał 
rozwiązywać ten sam test później tego dnia.

Zastanów się nad następującym pytaniem: Co w twoim 
życiu powinno zostać „zakopane”, byś mógł uniknąć 
popełniania grzechów, za które odpokutowałeś?

Przeczytaj fragment: Alma 24:19–22, by przekonać się, 
co zrobili Anti- Nefi- Lehici, widząc Lamanitów goto-
wych do walki z nimi. Ci ludzie okazali Panu swoje od-
danie, gdyż byli skłonni umrzeć, żeby tylko nie złamać 
obietnicy danej Panu. Całkowicie poddali swoje życie 
Panu i pozostali Mu wierni przez całe swoje życie.

Przeczytaj, czego uczył Prezydent Ezra Taft Benson o 
poddawaniu naszego życia Panu:

„Ludzie, którzy zmienieli się dla Chry-
stusa, będą dowodzeni przez Chrystusa. 
Jak Paweł zapytają: ‘Panie, co chcesz, 
abym uczynił?’ (Dzieje Apostolskie 9:6) 
[Pismo Święte Nowego Testamentu, 
Księgarnia Św. Wojciecha w Poznaniu, 

1962 — przyp. tłum.]. […]

Ich wola podaje się Jego woli. (Zob. Ew. Jana 5:30).

Zawsze robią rzeczy, które podobają się Panu. (Zob. 
Ew. Jana 8:29).

Oni nie tylko zginęliby dla Pana, ale — co ważniejsze 
— chcą dla Niego żyć.

Wejdźcie do ich domów, a obrazy na ścianach, książki 
na półkach, muzyka, słowa i czyny zaświadczą, że są 
chrześcijanami.

Są oni świadkami Boga w każdym czasie, we wszyst-
kich rzeczach i w każdym miejscu. (Zob. Mosjasz 18:9).

Mają Chrystusa w swoich umysłach, bo zwracają się do 
Niego w każdej myśli. (Zob. NiP 6:36).
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Noszą Chrystusa w swoich sercach, bo ich uczucia są 
na zawsze z Nim związane. (Zob. Alma 37:36)” („Born 
of God”, Ensign, listopad 1985, str. 6–7).

 7. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: W jaki sposób w ciągu najbliższego tygodnia 

możesz okazać, że całkowicie oddałeś Panu swoje życie?

Przeczytaj wersety: Alma 24:23–27, gdzie opisano 
reakcję Lamanitów, gdy zobaczyli, że Anti- Nefi- Lehici 
nie mają zamiaru walczyć. W trakcie czytania odszu-
kaj słowa i określenia, które uczą następującej zasady: 
Możemy pomóc innym się nawrócić, jeśli jesteśmy 
wierni Panu. Pomyśl o tym, jak twoja decyzja o pozo-
stawaniu wiernym Panu może wpłynąć na poszczegól-
nych członków twojej rodziny lub niektórych przyjaciół.

 8. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 23–24 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 18: DZIEŃ 1

Alma 25–29
Wprowadzenie
Po latach głoszenia ewangelii Ammon wyraził Panu 
uwielbienie i wdzięczność za błogosławieństwo, że 
mógł być narzędziem w Jego rękach, które posłużyło 
niesieniu ewangelii Lamanitom. Wielu Lamanitów 
zaczęło wierzyć w Pana, odpokutowało i nazwało się 
Anti- Nefi- Lehitami. Gdy Anti- Nefi- Lehici obiecali 
Bogu, że nigdy więcej nie użyją broni, Amalekici i 
Lamanici zaczęli przygotowywać się do wojny z nimi. 
Anti- Nefi- Lehici przyjęli od Nefitów ofertę ochrony, 
która miała pomóc im wytrwać w postanowieniu przed 
Panem. Alma, neficki prorok, wyraził swoją radość z 
głoszenia ewangelii i zachęcania innych, by przyszli do 
Jezusa Chrystusa.

Alma 25
Proroctwo Abinadiego wypełnia się i wielu Lamanitów się 
nawraca
Pomyśl o wszelkich zmianach, których dokonałeś w 
miarę nawracania się do ewangelii Jezusa Chrystusa. 
W rozdziale: Alma 25 jest mowa o wypełnieniu się 
proroctwa Abinadiego, które głosiło, że potomkowie 

kapłanów Noego będą tropieni i zabijani. Ten fragment 
pokazuje, że Pan potwierdza słuszność słów Swoich 
proroków i wypełnia ich natchnione proroctwa (zob. 
Alma 25:9). Ten fragment mówi też, ilu Lamanitów 
odpokutowało i przystąpiło do Anti- Nefi- Lehitów. 
Przeczytaj werset: Alma 25:14 i dowiedz się, co zrobili 
Lamanici, którzy nawrócili się do ewangelii. W wer-
secie: Alma 25:15 czytamy o dwóch przyczynach, dla 
których przestrzegali prawa Mojżesza.

Alma 26
Ammon cieszy się łaską, którą Pan okazał Lamanitom i 
synom Mosjasza
Co jest potrzebne, by zbudować dom czy kościół? Jak 
rodzaj kościoła może zbudować utalentowany rze-
mieślnik, jeśli posiada właściwe przyrządy czy narzę-
dzia? W rozdziale: Alma 26 czytamy, że Ammon opisał 
siebie i swoich braci jako narzędzia w rękach Boga do 
wykonania wspaniałego dzieła. Przeczytaj wersety: 
Alma 26:1–5, 12–13 i zobacz, do czego doprowadził 
Pan, mając Ammona i jego braci jako narzędzia w 
Swoich rękach. (Możesz zaznaczyć w piśmie świętym 
znalezione odpowiedzi). W wersecie 5. określenie 
„zapuścić sierp” oznacza ciężką pracę, „liczni, których 
zebraliście” oznacza nawróconych, „spichlerze” ozna-
czają Kościół, a zdanie „zostaną zebrani do spichlerzy, 
aby się nie zmarnowali” oznacza, że Bóg chroni nawró-
conych i obdarza ich życiem wiecznym.

Odszukaj jeden lub więcej określeń w wersecie: Alma 
26:12, które dowodzą, że Ammon rozumiał, że jest 
jedynie narzędziem w rękach Pana i że to Pan dokonał 
cudów w czasie jego misji.

Z tych wersetów uczymy się następującej zasady: Jeśli 
jesteśmy przygotowani i pokorni, Pan wzmacnia 
nas i jesteśmy narzędziami w Jego rękach. Towa-
rzysząca zasada, której także uczymy się z rozdziału: 
Alma 26, brzmi: Doznajemy radości, kiedy wiernie 
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służymy Panu i Jego dzieciom. Przeczytaj wersety: 
Alma 26:11, 13, 16 i zaznacz wszystkie formy słów 
radość i radować się za każdym razem, gdy je widzisz.

Przeczytaj fragment: Alma 26:13–16 i odszukaj przy-
czyny, dla których Ammon tak się cieszył.

 1. W swoim dzienniku do studiowania napisz, dlaczego, 
twoim zdaniem, doświadczamy radości, gdy służymy 

Panu. Możesz napisać też o sytuacji, gdy czułeś radość w efekcie 
twojej służby w Kościele.

Przeczytaj następujące fragmenty i pomyśl nad odpo-
wiedziami na pytania, które im towarzyszą:

Alma 26:22–23, 26–29. Zwróć uwagę na warunki, 
które trzeba spełnić, by poznać tajemnice Boga. Jaka 
obietnica dana jest misjonarzom, którzy spełniają te 
warunki? Jakie przeszkody napotkali Ammon i jego 
bracia podczas swojej służby Panu i Lamanitom? Które 
z tych przeszkód są podobne do przeszkód, którym 
stawiają czoła osoby, które służą Panu w dzisiejszych 
czasach? Czego mogą się nauczyć współcześni mi-
sjonarze z wersetu: Alma 26:29 o tym, gdzie powinni 
nauczać ewangelii?

Alma 26:30. Co dodawało odwagi synom Mosjasza do 
kontynuowania misji nawet w obliczu trudnych chwil?

 2. Przeczytaj fragment: Alma 26:35–37 i odpowiedz na 
następujące pytania w swoim dzienniku do studiowania:

 a. Które prawdy z tych wersetów są dla ciebie powodem do ra-
dości z dobroci Boga? (Możesz zaznaczyć zwroty, które wyrażają 
te prawdy).
 b. Jakie znaczenie ma dla ciebie świadomość, że Bóg troszczy 
się o ciebie?

Alma 27
Ammon prowadzi Anti- Nefi- Lehitów do bezpiecznego 
schronienia wśród Nefitów
W ramach przygotowania do studiowania rozdziału: 
Alma 27 pomyśl o odpowiedziach na następujące 
pytania:

• Czy kiedykolwiek ktoś złożył ci jakąś obietnicę, a 
potem jej nie dotrzymał?

• Czy znasz kogoś, kto zawsze dotrzymuje obietnic, 
które ci składa?

• Co myślisz o ludziach, którzy dotrzymują obietnicy? 
Dlaczego?

Po nieudanych próbach zniszczenia Nefitów, Lamanici 
spróbowali zniszczyć tych Lamanitów (Anti- Nefi- 
Lehitów), którzy nawrócili się za sprawą Ammona i 

jego braci. Pamiętaj o tym, że Anti- Nefi- Lehici zakopali 
swoją broń, by pokazać, że dochowają przymierza, że 
już nigdy nikogo nie zabiją. Przeczytaj wersety: Alma 
27:2–3, by dowiedzieć się, jak zdeterminowani byli 
Anti- Nefi- Lehici, by dochować przymierza.

Wyobraź sobie, jak silne było zobowiązanie Anti- Nefi- 
Lehitów, by wytrwać w przymierzu i nie chwycić za 
broń, gdy byli atakowani. Zastanów się, w jaki sposób 
ty możesz wzmocnić swoje zobowiązanie, by w 
trudnych chwilach, dochować wierności przymierzom z 
Ojcem Niebieskim.

Z powodu prześladowań i ataków ze strony niegodzi-
wych Lamanitów, Ammon wyprowadził Anti- Nefi- 
Lehitów do Zarahemli — nefickiego miasta — gdzie 
Nefici obiecali zapewnić im ochronę przed wrogami. 
Zastanów się, co możesz zrobić, by pomóc ludziom 
wokół siebie dochować wierności przymierzom, które 
zawarli z Panem.

Gdy Anti- Nefi- Lehici znaleźli się w Zarahemli, Nefici 
nazwali ich ludem Ammona. Przeczytaj fragment: Alma 
27:27–30 i poszukaj, z czego był znany lud Ammona. 
Zaznacz wszystkie słowa lub zwroty, które uczą nastę-
pującej zasady: Dochowujemy wierności przymie-
rzom, które zawarliśmy z Panem, gdy jesteśmy w 
pełni nawróceni do Niego.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno z 
następujących pytań lub oba z nich:

 a. Jakie były twoje doświadczenia, gdy miałeś trudności z do-
chowaniem przymierzy z Panem, ale mimo to stale byłeś im 
wierny?
 b. Kto jest dla ciebie przykładem wierności przymierzom z Pa-
nem? W jaki sposób ta osoba okazuje swoją wierność tym przy-
mierzom?
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Alma 28
Nefici pokonują Lamanitów w wielkiej bitwie

 4. Wyobraź sobie, że jesteś reporterem, który ma zrela-
cjonować wydarzenia opisane w rozdziale: Alma 28. Prze-

czytaj wersety: Alma 28:1–6, 11–14 i napisz w swoim dzienniku 
do studiowania krótki artykuł na temat tych wydarzeń. W swojej 
notatce nie zapomnij odpowiedzieć na następujące pytania:
 a. Jaką cenę zapłacili Nefici za to, że pomogli ludowi Ammona 
dochować wierności przymierzom? (Zob. Alma 28:1–3).
 b. W jakim stopniu śmierć bliskich dotknęła Nefitów? (Zob. 
Alma 28:4–6).
 c. Dlaczego jedni ludzie żałują, gdy umierają ich bliscy, a inni w 
tym samym czasie radują się i są pełni nadziei? (Zob. Alma 
28:11–12).

Zapisz zasadę, która podsumowuje to, czego nauczyłeś 
się z wersetów: Alma 28:11–12:   
 

Jedna z możliwych zasad nauczanych w rozdziale: 
Alma 28 brzmi: Jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa i 
Jego obietnice, możemy — mimo śmierci — zacho-
wać nadzieję i radość.

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno z 
następujących pytań lub oba z nich:

 a. Kiedy zdarzyło ci się widzieć oznaki nadziei płynącej z wiary 
w Jezusa Chrystusa u osoby, która stała w obliczu własnej 
śmierci lub śmierci kogoś bliskiego?
 b. Jak wyjaśniłbyś śmierć, chcąc pomóc komuś zachować na-
dzieję po śmierci bliskiej osoby?

W wersetach: Alma 28:13–14 znajdź stwierdzenia 
Mormona: „i tak widzimy” oraz „widzimy z tego, 
że…”. Możesz zaznaczyć je w swoim piśmie świętym. 
Co podkreśla Mormon w podsumowaniu misji synów 
Mosjasza wśród Lamanitów? Zastanów się, dlaczego 
ważne jest, byś znał te prawdy.

Alma 29
Alma raduje się z przyprowadzenia dusz do Boga
Czy kiedykolwiek chciałeś mieć moc, by samodzielnie 
dać światu wielkie dobro lub uchronić go przed jakimś 
strasznym złem? Rozdział: Alma 29 zawiera słowa 
Almy, które wyrażają jego pragnienie, by mógł stać się 
narzędziem w rękach Boga. Przejrzyj fragment: Alma 
29:1–3 i odszukaj, co było pragnieniem serca Almy.

Pamiętając o tym, co przydarzyło się Almie jako 
młodemu człowiekowi, zastanów się, dlaczego mógł 
mieć takie pragnienie. Zobacz w wersecie: Alma 29:3, 
dlaczego czuł on, że grzeszy, mając takie pragnienie. 
Przeczytaj fragment: Alma 29:4–5 i znajdź, co Pan 
przyznaje ludziom, którzy mają prawe pragnienia.

Przejrzyj wersety: Alma 29:10, 14–16 i zaznacz nagrodę, 
jaką Alma otrzymał dzięki przyprowadzaniu dusz do 
Chrystusa. Możesz zaznaczyć słowo radość za każdym 
razem, kiedy Alma używa go w tych wersetach.

Jedna z zasad zawartych w rozdziale: Alma 29 brzmi: 
Będziemy się radować, jeśli pomożemy innym 
ludziom pokutować i przyjść do Jezusa Chrystusa. 
W jakich sytuacjach cieszyłeś się z tego, że pomogłeś 
innym zbliżyć się do Chrystusa?

Zastanów się przez chwilę nad sposobem, w jaki 
możesz pomóc osobom w poszczególnych grupach 
dokonać koniecznych zmian w życiu i przyjść do Jezusa 
Chrystusa: (a) twoi przyjaciele, (b) członkowie twojej 
rodziny i (c) osoby, których jeszcze dobrze nie znasz. 
Poproś o przewodnictwo Ducha, gdy szukasz sposob-
ności, by przyprowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa.
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 4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 25–29 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 18: DZIEŃ 2

Alma 30
Wprowadzenie
Po wielkiej bitwie z Lamanitami w kraju Zarahemla 
zapanował pokój. W tym okresie spokoju człowiek 
imieniem Korihor zaczął głosić, że nie będzie żad-
nego Chrystusa. Jego fałszywe nauki doprowadziły do 
grzechu ludzi, którzy mu uwierzyli. Wypowiadał się 
przeciwko przywódcom Kościoła, twierdząc, że uczą 
„niemądrych tradycji” (Alma 30:27). Korihor został 
przyprowadzony przed Almę, który nauczał go, że 
wszystko świadczy o Chrystusie. W końcu Korihor 
wyznał, że jego czyny wynikaly z dyktatu diabła.

Alma 30:1–29
Korihor, antychryst, wyśmiewa doktrynę mówiącą o 
Chrystusie
Wyobraź sobie, że ktoś przygotował dla ciebie posiłek. 
Wyglądał on i pachniał bardzo apetycznie, ale poczu-
łeś się bardzo źle, gdy go zjadłeś. Przez chwilę pomyśl 
nad tym, w jaki sposób fałszywe nauki są podobne do 
oferty jedzenia, które wygląda smakowicie, ale jest tak 
naprawdę trujące.

Czytałeś już wcześniej o antychrystach Szeremie (zob. 
Jakub 7) i Nehorze (zob. Alma 1). Zapamiętaj, że jedna 
z definicji antychrysta podaje, że jest to „osoba lub 
rzecz, która fałszuje prawdziwy ewangeliczny plan 
zbawienia oraz jawnie lub w tajemnicy przeciwstawia 
się Chrystusowi” (Guide to the Scriptures, „Antichrist”, 
adres internetowy: scriptures.lds.org). Dziś dowiesz 
się o kolejnym człowieku, który był wrogiem Chry-
stusa i którego fałszywe nauki zwiodły i doprowadziły 
do grzechu innych. Wiele osób w dzisiejszym świe-
cie używa argumentów podobnych do tych, których 
używał Korihor przeciwko ludziom, którzy okazywali 
swoją wiarę w Boga.

Korihor zaczął nauczać Nefitów. Przeczytaj wersety: 
Alma 30:6, 12 i poszukaj zdań, które wskazują na to, że 
Korihor był antychrystem.

Przeczytaj fragment: Alma 30:12–18 i połącz fałszywe 
nauki Korihora z ich konsekwencjami.

Niektóre fałszywe 
nauki antychrysta 
Korihora

Możliwa interpretacja i konse-
kwencje tych fałszywych nauk

 ___ 1. Alma 
30:13–14

 A. Dopóki nie masz fizycznego 
dowodu na prawdy związane z 
religią, nie powinieneś wierzyć 
w Jezusa Chrystusa ani Jego 
ewangelię. Nie istnieje coś 
takiego jak osobiste objawienie 
poprzez Ducha Świętego.

 ___ 2. Alma 30:15  B. Grzech nie istnieje. Nie 
ma uniwersalnej zasady 
określającej, co jest słuszne lub 
niesłuszne.

 ___ 3. Alma 30:16  C. Ludziom powodzi się wyłącznie 
dzięki ich własnym staraniom. 
Bóg nie jest potrzebny 
człowiekowi.

 ___ 4. Alma 30:17 
(„każdemu w tym 
życiu powodzi 
się…”)

 D. Słowa proroków i pisma 
święte nie mówią prawdy, więc 
nie powinieneś wierzyć ich 
proroctwom.

 ___ 5. Alma 30:17 
(„a cokolwiek 
czyni…”)

 E. Nie istnieje coś takiego jak 
odpuszczenie grzechów. Nie 
ma potrzeby oczekiwać łaski 
poprzez Zadośćuczynienie, bo 
Zadośćuczynienie nie istnieje.

 ___ 6. Alma 30:18  F. Nie ma życia po śmierci, więc 
nie ma sensu martwić się o sąd 
po tym życiu.

(Odpowiedzi do tego ćwiczenia znajdują się na końcu 
tej lekcji).

Alma 30:18 uczy następującej zasady: Szatan używa 
fałszywych doktryn, by skłonić nas do grzechu.

Prezydent Boyd K. Packer, Prezydent Kworum Dwuna-
stu Apostołów, nauczał:

„Nasze postępowanie nie jest pod 
całkowitą kontrolą naturalnych impulsów. 
Postępowanie zależy także od wiary.

Przekonania pochodzą z filozofii lub 
doktryn. Doktryny mogą być duchowe 

lub świeckie, zdrowe lub destrukcyjne, prawdziwe lub 
fałszywe. […]
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Alma 30:30–60
Korihor domaga się znaku od Almy i traci mowę z mocy Boga
W końcu Korihor zostaje przyprowadzony przed Almę. 
Przeczytaj fragment: Alma 30:30–31 i poszukaj, jakie 
zarzuty Korihor stawiał Almie i innym przywódcom 
Kościoła. Określenie „bogacić się pracą ludzi” suge-
ruje, że Alma i inni zwiększali swoje majętności dzięki 
służbie w Kościele. Zastanów się nad odpowiedziami 
na następujące pytania:

• Na podstawie własnych doświadczeń odpowiedz, 
dlaczego te oskarżenia są fałszywe.

• Jak myślisz, jak odpowiedziałbyś na oskarżenia 
Korihora, gdybyś był Almą?

Przeczytaj fragment: Alma 30:32–35 i dowiedz się, co 
Alma odpowiedział Korihorowi. Zastanów się nad 
tym, w jakim stopniu widziałeś prawdziwość odpo-
wiedzi Almy w życiu osób, które przewodzą twojemu 
okręgowi lub gminie lub u innych członków Kościoła, 
których podziwiasz.

Jeśli to możliwe, poproś przyjaciela lub członka rodziny 
o przeczytanie razem z tobą fragmentu: Alma 30:37–
45. Jedno z was czyta słowa Almy, a drugie —  słowa 
Korihora. Gdy będziecie czytać, poszukaj tego, co Alma 
mówi, gdy dowodzi istnienia Boga. (Jeśli nie możesz 
tego przeczytać z inną osobą, wyobraź sobie wymianę 
zdań między tymi dwoma mężczyznami).

 3. Wykonaj następujące polecenia w swoim dzienniku 
do studiowania:

 a. Napisz, który z dowodów na istnienie Boga wymienionych 
przez Almę jest szczególnie znaczący dla ciebie i dlaczego jest to 
tak silne świadectwo o Jego istnieniu.
 b. Zapisz przynajmniej trzy inne dowody, które widziałeś w 
swoim życiu, które „wskazują na istnienie Boga” (Alma 30:44) i 
wyjaśnij krótko, w jaki sposób każdy z nich wzmocnił twoją 
wiarę w Boga.

Prawdziwa doktryna, która jest zrozumiana, przemienia 
nastawienie i postępowanie” („Little Children”, Ensign, 
listopad 1986, str. 17).

 1. Wybierz dwie lub więcej z fałszywych nauk Korihora 
wymienionych w tabeli. W swoim dzienniku do studiowa-

nia zapisz prawdziwe doktryny i wyjaśnij, w jaki sposób znajo-
mość prawdy wpływa na twoje nastawienie i zachowanie.

Po odniesieniu sukcesu w kraju Zarahemla Korihor 
udał się do Jerszon, by nauczać Ammonitów. Przeczytaj 
wersety: Alma 30:19–20 i dowiedz się, czy przyjęli jego 
fałszywe nauki.

Ammonici byli „mądrzejsi od wielu Nefitów” i za-
rządzili wygnanie Korihora „poza granice ich kraju” 
(Alma 30:20–21). Na podstawie tego, czego nauczyłeś 
się o ludzie Ammona, jak sądzisz, dlaczego nie uwie-
rzyli oni w fałszywe nauki Korihora?

We fragmencie: Alma30:21–29 jest mowa o tym, jak 
Korihor poszedł stamtąd do Gideon i „nie powiodło 
mu się” (Alma 30:21). Niektóre z argumentów Kori-
hora wysuwane przeciwko Kościołowi i jego naukom 
można znaleźć w wersetach: Alma 30:24, 27. Dwa 
z nich brzmią: (1) ludzie, którzy wierzą w Boga, są 
zniewoleni i (2) religia zabiera prawa i przywileje. Te 
argumenty dzisiaj także są używane przez przeciwni-
ków religii.

Prezydent Henry B. Eyring z Rady Prezydenta Ko-
ścioła uczył, że nasza wiara w Boga daje nam wolność: 
„Korihor kłócił się o to, o co mężczyźni i kobiety kłócą 
się od niepamiętnych czasów: że liczyć się ze zdaniem 
sług Boga oznacza zrzec się danego przez Boga prawa 
do niezależności. Ale ten argument nie jest słuszny, bo 
przedstawia rzeczywistość w nieprawdziwym świetle. 
Gdy odrzucamy wskazówkę pochodzącą od Boga, nie 
wybieramy niezależności od wpływów z zewnątrz. Wy-
bieramy inny wpływ. Odrzucamy ochronę doskonale 
miłującego, wszechmocnego, wszechwiedzącego Ojca 
w Niebie, którego jedynym celem, jak również Jego 
Umiłowanego Syna, jest ofiarować nam życie wieczne, 
dać nam to, co On sam posiada i przyprowadzić nas z 
rodzinami do domu, do Jego ramion pełnych miłości. 
Odrzucając Jego wskazówkę, wybieramy wpływ innej 
mocy, której celem jest unieszczęśliwić nas, a jej mo-
tywem jest nienawiść. Jako dar od Boga mamy wolną 
wolę. Jest to niezbywalne prawo zawierzenia samych 
siebie tej mocy, którą wybierzemy, a nie prawo wyboru 
odcięcia się od jakiegokolwiek wpływu” („Finding 
Safety in Counsel”, Ensign, maj 1997, str. 25).

 2. Napisz w swoim dzienniku do studiowania, co polecił-
byś robić komuś, by uchronić się przed wiarą w fałszywe 

doktryny, podobne do tych, których nauczał Korihor.
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Doktryna zawarta w wersetach, które studiowałeś, 
brzmi: Wszystko świadczy o Bogu jako o Najwyż-
szym Stwórcy. Zastanów się, co stanie się z twoją 
wiarą, gdy zaczniesz zwracać uwagę na te dowody i 
świadectwa i postarasz się o nich pamiętać.

Zwróć uwagę na to, co zrobił prorok Alma, gdy roz-
mawiał z Korihorem: skorygował fałszywe nauki (zob. 
Alma 30:32–35), świadczył o prawdzie (zob. Alma 
30:37–39), przenosił ciężar dowodu na Korihora (zob. 
Alma 30:40–42) i poddawał dowody na istnienie Boga 
(zob. Alma 30:44). Czego możesz nauczyć się z przy-
kładu Almy na temat radzenia sobie z osobami, które 
świadczą przeciwko prawdzie?

Czasami jedyną obroną, którą mamy przed 
osobami atakującymi naszą wiarę, jest 
złożenie świadectwa o prawdzie. W takim 
zachowaniu nie ma niczego niewłaści-
wego — Alma, prorok Boga, postąpił w 
ten sposób wobec Korihora. Starszy 

Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apostołów 
powiedział: „Argumenty Korihora brzmią bardzo 
współcześnie dla dzisiejszego czytelnika, ale Alma 
stawił im czoła dzięki ponadczasowej i tak naprawdę 
niezniszczalnej broni — mocy osobistego świadectwa” 
(Christ and the New Covenant [1997], str. 121).

Mimo wielu dowodów i znaków, które Alma podał 
Korihorowi, by potwierdzić istnienie Boga, Korihor po-
prosił o inny znak i stracił mowę (nie mógł mówić; zob. 
Alma 30:45–50). Przeczytaj fragment: Alma 30:51–53 
i poszukaj przyczyny, którą podaje Korihor, dla której 
jego nauki były takie, jakie były.

Gdy Korihor nie mógł już dłużej nauczać fałszywych 
doktryn, przyznał, że uczył nieprawdziwych idei, „gdyż 
pochlebiały zmysłowości ludzi” (Alma 30:53). Słowo 
„zmysłowość” odnosi się do postawy dążenia do ziem-
skich przyjemności lub zaspokajania cielesnych żądz. 
Ludzie, którzy uwierzyli naukom Korihora, myśleli, że 
mogą oddawać się przyjemnościom fizycznym i gro-
madzić dobra materialne bez żadnych konsekwencji. 
Takie przekonania prowadzą do życia w grzechu (zob. 
Alma 30:18).

We fragmencie: Alma 30:54–59 jest mowa o tym, że 
Korihor został wypędzony, chodził od domu do domu, 
żebrząc o jedzenie, aż w końcu został stratowany na 
śmierć. Przeczytaj werset: Alma 30:60 i znajdź ważną 
prawdę o ostatecznym losie ludzi, którzy wybierają 
Szatana. Zaznacz w swoim piśmie świętym nastę-
pujące zdanie: „diabeł nie pomaga swoim [naśla-
dowcom] w ostatni dzień”. (W tym wersecie swoi 
oznaczają naśladowców).

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak w życiu Korihora objawiła się prawda zaznaczona przez 
ciebie w wersecie: Alma 30:60?
 b. Porównaj werset: Alma 30:60 do wersetu: Alma 36:3. Bóg bę-
dzie stale wspierał ludzi, którzy starają się wypełniać Jego przy-
kazania. Jaki dowód na to dostrzegasz w swoim życiu lub życiu 
innych osób?

Przejrzyj prawdziwe zasady i doktryny, które dzisiaj 
studiowałeś. Pomyśl, co możesz zrobić, by uchronić 
się przed oszustwem fałszywych doktryn, takich jak te, 
które głosił Korihor.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 30  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się ze swoim nauczycielem:
Odpowiedzi do ćwiczenia na dopasowywanie: (1) D, 
(2) A, (3) E, (4) C, (5) B, (6) F.

CZĘŚĆ 18: DZIEŃ 3

Alma 31
Wprowadzenie
Alma dowiedział się, że grupa nefickich odszcze-
pieńców, Zoramitów, odstąpiła od prawdy ewangelii. 
Zasmucony wieścią o ich niegodziwości Alma wziął 
ze sobą ludzi i poszedł do Zoramitów głosić im słowo 
Boże. Byli świadkami odstępnych praktyk religijnych 
Zoramitów oraz ich dumy. Alma modlił się gorąco, by 
on i jego towarzysze mogli znaleźć pocieszenie i od-
nieść sukces w przyprowadzaniu Zoramitów z powro-
tem do Pana.

Alma 31:1–7
Alma i jego towarzysze głoszą słowo Boże zoramickim 
odstępcom
Wyobraź sobie, że masz przyjaciela lub członka ro-
dziny, który zaczyna oddalać się od ewangelii lub nie 
żyje pełnią ewangelii tak, jak by mógł. Zastanów się 
nad odpowiedziami na następujące pytania:

• Co mógłbyś zrobić, by pomóc tej osobie powrócić do 
Kościoła i pragnąć przestrzegać przykazań?
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• Do kogo możesz zwrócić się o pomoc w 
rozwiązywaniu problemów tej osoby i wyjaśnianiu 
jej tego, czego nie rozumie właściwie.

Ta lekcja ukazuje sposób, w jaki Alma i jego towarzysze 
starali się pomóc grupie ludzi, która oddaliła się od 
prawdy ewangelii. Przeczytaj wersety: Alma 31:1–2. Jak 
czuł się Alma, gdy usłyszał o praktykach Zoramitów?  
  
 

Przeczytaj fragment: Alma 31:3–4 i przekonaj się, dla-
czego Nefici zaczęli obawiać się tego, co mogą zrobić 
Zoramici.

Na podstawie tego, czego nauczyłeś się podczas 
studiowania Księgi Mormona, powiedz: co twoim 
zdaniem pomogłoby zachęcić Zoramitów do pokuty i 
powrotu do prawd ewangelii? Przeczytaj werset: Alma 
31:5 i odnajdź, co według Almy mogło być najskutecz-
niejsze w procesie nawracania Zoramitów.

 1. W dzienniku do studiowania pism świętych zapisz, 
dlaczego, twoim zdaniem, słowo Boga jest potężniejszym 

narzędziem w pomaganiu ludziom w przemianie niż użycie siły 
czy czegokolwiek innego.

Zastanów się nad następującą wypowiedzią Prezydenta 
Boyda K. Packera, Prezydenta Kworum Dwunastu Apo-
stołów, o mocy słowa Bożego:

„Prawdziwa doktryna — zrozumiana — zmienia po-
stawę i postępowanie.

Studiowanie doktryn ewangelii poprawi 
postępowanie szybciej niż studiowanie 
samego postępowania. Nadmierne 
zainteresowanie niegodnym zachowa-
niem może do niego skłaniać. Właśnie 
dlatego tak bardzo podkreślamy wagę 

studiowania doktryn ewangelii” („Little Children”, 
Ensign, listopad 1986, str. 17).

W oparciu o werset: Alma 31:5 i wypowiedź Prezydenta 
Packera dokończ następującą zasadę: Kiedy studiuję 
słowo Boże, ono skłania mnie do   
 .

Powyższą zasadę możesz zakończyć na przykład tak: 
Kiedy studiuję słowo Boże, ono skłania mnie do pra-
wych uczynków.

 2. Zastanów się nad swoimi osobistymi doświadcze-
niami z pismami świętymi i słuchaniem słowa Bożego. 

Napisz o chwilach, gdy słowo Boże skłaniało ciebie, twoją rodzinę 
lub przyjaciół do prawych uczynków.

Alma 31:8–23
Zoramici modlą się i odprawiają obrzędy religijne w 
niewłaściwy sposób
Alma wraz z siedmioma towarzyszami poszedł do 
Zoramitów głosić słowo Boga. Gdy przybyli, zobaczyli 
Zoramitów oddających cześć Bogu w zaskakujący spo-
sób. Co przychodzi ci na myśl, gdy myślisz o zwrocie 
oddawać cześć?

Oddawanie czci dotyczy tego, w jaki sposób okazujemy 
Bogu miłość, szacunek i oddanie. Oddawanie czci czę-
sto oznacza modlitwę, post i uczestnictwo w kościel-
nych nabożeństwach. Ale w prawdziwe oddawanie czci 
zawsze angażujemy się sercem. Przeczytaj fragment: 
Alma 31:8–11 i znajdź oraz zaznacz słowa i zdania 
opisujące praktyki religijne Zoramitów.

Pomocna może się okazać informacja, że „nakazy Ko-
ścioła” (Alma 31:10) odnoszą się do „obrzędów” takich 
jak ofiary wymagane w owym czasie przez prawo Moj-
żesza lub jak sakrament w naszych czasach. Możesz 
zaznaczyć w wersecie: Alma 31:10 jedną z przyczyn, dla 
których powinniśmy oddawać cześć i modlić  
się codziennie.

Pomyśl, czy nie chciałbyś zapisać następującej zasady 
na marginesie swojego pisma świętego obok frag-
mentu: Alma 31:9–11: Nasze codzienne starania, by 
modlić się i przestrzegać przykazań, umacniają nas 
w walce z pokusami.

Starszy Rulon G. Craven, służąc jako członek Kwo-
rum Siedemdziesiątych, podkreślał wagę codziennych 
osobistych praktyk religijnych jako ochrony przed 
pokusami i błędami: „W minionych latach Bracia prosili 
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mnie czasami, abym spotkał się z członkami Kościoła, 
którzy odpokutowali i przeprowadził z nimi wywiad w 
celu przywrócenia im błogosławieństw świątynnych. 
Przywracanie tym wspaniałym, oczyszczonym przez 
pokutę ludziom błogosławieństw świątynnych było 
zawsze niezwykle poruszającym duchowym przeży-
ciem. Niektórych z nich pytałem: ‘Co takiego wydarzyło 
się w twoim życiu, że tymczasowo utraciłeś członko-
stwo w Kościele?’. Z oczami pełnymi łez odpowiadali: 
‘Nie przestrzegałem podstawowych zasad ewangelii: 
modlitwy, regularnego uczęszczania do kościoła, służby 
w kościele i studiowania ewangelii. Potem uległem 
pokusom i utraciłem przewodnictwo Ducha Świętego’” 
(„Temptation”, Ensign, maj 1996, str. 76).

W jaki sposób wypowiedź Starszego Cravena potwier-
dza prawdę z wersetów: Alma 31:9–11?

Przeczytaj fragment: Alma 31:12–23 i wyobraź sobie, 
jakby to było usłyszeć Zoramitów modlących się na ich 
podwyższeniu. Zastanów się nad odpowiedziami na 
następujące pytania:

• Co zaniepokoiło by cię, gdybyś usłyszał kogoś mo-
dlącego się w ten sposób?

• Jakie fałszywe doktryny pobrzmiewały w modlitwie 
Zoramitów?

• Jak był ich stosunek do innych ludzi? (Zauważ, ile 
razy w modlitwie Zoramitów pojawiają się słowa my 
i nas ).

Gdy każda osoba powtórzyła tę samą modlitwę, „po-
wracali do swych domów nie wspominając swego Boga 
do czasu, gdy się ponownie zgromadzili wokół tego 
świętego podwyższenia” (Alma 31:23).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jakie niebezpieczeństwa tkwią w oddawaniu czci, modleniu 
się i mówieniu o Bogu tylko raz w tygodniu?
 b. W jaki sposób możemy oddawać cześć Bogu w ciągu tygodnia?

Nasze nastawienie odgrywa ważną rolę, gdy odda-
jemy cześć. Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego 
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów na 
temat wpływu naszego nastawienia na nasze praktyki 
religijne:

„Oddawanie Bogu czci wiąże się często z działaniem, 
ale zawsze wymaga szczególnego nastawienia umysłu.

Postawa oddawania czci wywołuje 
głębokie uczucie przynależności, uwiel-
bienia i zachwytu. Oddawanie czci łączy 
miłość, skupienie i powagę w głębokie 
oddanie zbliżające nasze dusze do Boga” 
(„Pure in Heart” [1988], str. 125).

 4. Napisz w dzienniku do studiowania, jak tobie udaje 
się oddawać cześć, biorąc pod uwagę twoje nastawienie 

w poszczególnych kategoriach: (a) codzienna osobista modlitwa, 
(b) codzienne indywidualne studiowanie pism świętych, (c) posłu-
szeństwo przykazaniom oraz (d) uczęszczanie na spotkania ko-
ścielne i cotygodniowe przyjmowanie sakramentu. Postaw sobie 
za cel, że twoje osobiste codzienne oddawanie czci będzie lepsze. 
Możesz też powiedzieć o swoim postanowieniu rodzicowi, przy-
wódcy lub przyjacielowi, aby on czy ona mogli wesprzeć cię w 
nadchodzących tygodniach.

Alma 31:24–38
Alma modli się o siłę i powodzenie misjonarzy w 
przyprowadzaniu Zoramitów z powrotem do Pana
Gdy Alma zobaczył odstępne praktyki religijne Zora-
mitów, modlił się do Pana. Przeczytaj fragment: Alma 
31:30–35 i poszukaj różnic między modlitwą Almy a 
modlitwą Zoramitów.

 5. W dzienniku do studiowania napisz, czego dowiedzia-
łeś się o tym, jak należy się modlić na podstawie porów-

nania modlitwy Almy z modlitwą Zoramitów. Zapisz także, w jaki 
sposób przykład prawej modlitwy Almy może wpłynąć na twoje 
osobiste modlitwy.

Przeczytaj wersety: Alma 31:36–38 i poszukaj błogosła-
wieństw, które spływały na Almę i jego towarzyszy, gdy 
otrzymali błogosławieństwo kapłańskie i głosili ewan-
gelię. Zwróć uwagę na to, że zdanie „nałożył dłonie na 
wszystkich, którzy z nim byli” (Alma 30:36) odnosi się 
do nałożenia rąk na głowy.

Doświadczenie Almy i jego towarzyszy uczy następu-
jącej zasady: Jeśli modlimy się i działamy z wiarą, 
otrzymujemy boską pomoc w czasie naszych prób.

Po zakończeniu modlitwy Alma i jego towarzysze 
dowiedli swej wiary, zabierając się do pracy i ufając 
Panu, że zapewni im środki do życia, gdy będą służyli 
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Jemu i Jego dzieciom. Zastanów się, jak możesz wziąć 
przykład z pełnej wiary modlitwy Almy.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 31  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 18: DZIEŃ 4

Alma 32
Wprowadzenie
Po poznaniu odstępnych praktyk religijnych Zorami-
tów, Alma i jego towarzysze głosili im słowo Boże. Za-
częli odnosić niewielkie sukcesy między ludźmi, którzy 
byli biedni i których wyrzucono z zoramickich synagog. 
Przy pomocy analogii o sianiu i pielęgnowaniu nasiona 
Alma uczył ich, co muszą zrobić, by uwierzyć w słowo 
Boga i pielęgnować tę wiarę. Alma zachęcił ich (i nas) 
do wypróbowania słowa Bożego oraz codziennej pielę-
gnacji swojej wiary i świadectwa.

Alma 32:1–16
Alma naucza Zoramitów, którzy ukorzyli się z powodu 
swojej biedy

 1. Wyobraź sobie, że przyjaciel zapytał cię, jak można się 
przekonać, że ten Kościół jest prawdziwy. W dzienniku do 

studiowania napisz swoją odpowiedź, w jaki sposób zyskać świa-
dectwo. Następnie napisz Jak zyskać i wzmacniać świadectwo w 
następnej linijce twojego dziennika. W trakcie czytania rozdziału: 
Alma 32 wypisuj pod tym nagłówkiem swoje spostrzeżenia doty-
czące uzyskiwania i wzmacniania świadectwa. W miarę czytania 
tej lekcji będziesz uzupełniał listę, dlatego dobrze byłoby, gdybyś 
zostawił trochę wolnego miejsca pomiędzy pierwszym a drugim 
ćwiczeniem.

W poprzedniej lekcji (Alma 31) czytałeś o tym, jak Alma 
i jego bracia obserwowali niewłaściwe praktyki reli-
gijne Zoramitów — grupy Nefitów, która zeszła z drogi 
prawdy. Alma modlił się z wiarą, a potem on i jego 
bracia zaczęli głosić ewangelię temu ludowi. Przeczytaj 
fragment: Alma 32:1–3 i przekonaj się, jaka grupa Zora-
mitów zainteresowała się przesłaniem misjonarzy.

Przeczytaj wersety: Alma 32:4–6 i dowiedz się, w jaki 
sposób ubóstwo było dla nich błogosławieństwem.

Zasada, o której mówią te wersety, brzmi: Pokora 
przygotowuje nas na przyjęcie słowa Bożego. Na-
pisz być pokornym w swoim dzienniku do studiowania 
pism świętych pod nagłówkiem „Jak zyskać i umacniać 
świadectwo”.

 2. W swoim dzienniku do studiowania napisz, dlaczego, 
twoim zdaniem, pokora jest niezbędna w procesie uzyski-

wania i wzmacniania świadectwa.

Przeczytaj wersety: Alma 32:13–16 i poszukaj, w jaki 
sposób ludzie mogą stać się pokorni. Na podstawie 
tego, czego nauczał Alma, wolałbyś być pokorny czy 
zmuszony do pokory? Dlaczego?

Zastanów się nad tym, co znaczy dla ciebie ukorzyć się 
„ze względu na Słowo” (Alma 32:14). Jak to odnosi się 
do twojej postawy względem aktywności w Kościele, 
na zajęciach seminarium czy podczas domowego wie-
czoru rodzinnego?

Zdecyduj, że będziesz pokorny poprzez stosowanie się 
do wszelkich sugestii dotyczących twojej własnej pokory.

Alma 32:17–43
Alma naucza Zoramitów, jak zwiększać wiarę
W trakcie nauczania Zoramitów Alma odkrył, że wielu 
ludzi niewłaściwie rozumiało proces uzyskiwania świa-
dectwa. Przeczytaj fragment: Alma 32:17–18 i dowiedz 
się, gdzie tkwił błąd.

Zastanów się przez moment, w jaki sposób oczekiwa-
nie znaku może być przeszkodą w budowaniu wiary 
i świadectwa. (Możesz zapisać fragment: NiP 63:9–11 
na marginesie pisma świętego, obok wersetów: Alma 
32:17–18 i przeczytać go dla lepszego zrozumienia).

Przeczytaj werset: Alma 32:21, który stanowi fragment 
z pism świętych do opanowania, i dowiedz się, jak 
Alma definiuje wiarę i co według niego wiarą nie jest. 
(Możesz oznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś 
mógł z łatwością go odnaleźć).

Przeczytaj werset: Alma 32:22. Zastanów się nad tym, 
co możesz zrobić, by zwiększyć swoją wiarę i osobiste 
świadectwo.

Dopisz pamiętać o miłosierdziu Boga i zdecydować się 
wierzyć do listy „Jak zyskać i umacniać świadectwo” 
w dzienniku do studiowania.

Alma uczył Zoramitów, jak mogą zacząć wierzyć w 
słowo Boże, przeprowadzając pewien eksperyment. 
Pomyśl o eksperymentach, które przeprowadzałeś na 
fizyce lub innych lekcjach i o tym, co po kolei musiałeś 
wtedy robić. Zwróć uwagę, że eksperymenty wymagają 
działania ze strony badacza. Proces uzyskiwania lub 
wzmacniania świadectwa także wymaga działania z 
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twojej strony. Przeczytaj werset: Alma 32:27 i poszukaj, 
do jakiego eksperymentu zachęcał Alma Zoramitów.

Może ci się przydać informacja, że słowo siły oznacza 
umiejętności i zdolności, którymi jesteśmy pobłogosła-
wieni, by postrzegać i rozumieć otaczający nas świat. 
Na nie składają się takie rzeczy jak nasze zmysły: słuch, 
wzrok, dotyk, a także racjonalne myślenie i pamięć.

Dopisz eksperyment (lub działanie) ze słowem do listy 
„Jak zyskać i umacniać świadectwo” w dzienniku do 
studiowania.

W trakcie czytania wersetu: Alma 32:28 możesz zazna-
czyć w swoim piśmie świętym zwroty takie jak „zacznie 
ono wzbierać”, „powiększać moją duszę”, „rozjaśniać 
moje zrozumienie” i „staje mi się drogie”. Starszy 
Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów 
uczył o tym, jak wzrasta nasza wiara:

„Wzrastamy w wierze. Postępujemy krok 
za krokiem od niższego do wyższego 
poziomu. Dodajemy łaskę do łaski, aż w 
końcu nasza wiara jest udoskonalona na 
tyle, na ile jest to możliwe u większości 
prawych, śmiertelnych ludzi. Wówczas 

znajdujemy się u bram wieczności i kontynuujemy 
nasz wieczny postęp. […]

Wykonujcie dalej waszą pracę, a każdy krok w kie-
runku wiary da wam w duchu poczucie pewności, że 
możecie iść naprzód i zrobić jeszcze jeden krok i stop-
niowo wasza siła i moc sprawcza będą wzrastać” (Lord, 
Increase Our Faith, Brigham Young University Speeches 
of the Year [31 października, 1967], str. 9, 11).

 3. Po przeczytaniu wersetu: Alma 32:28 w dzienniku do 
studiowania wykonaj dwa lub więcej z poniższych zadań:

 a. Co musimy zrobić, a czego nie powinniśmy robić, by przepro-
wadzić eksperyment ze słowem? (Spis możliwych odpowiedzi 
znajduje się na końcu lekcji).
 b. Jak myślisz, co znaczy „[zrobić] miejsce, aby [słowo Boże] 
można było zasadzić w waszym sercu”?
 c. Kiedy czułeś, że słowo Boże powiększa twoją duszę i rozjaśnia 
twoje zrozumienie? Napisz własnymi słowami, jakie to uczucie.

Przeczytaj fragment: Alma 32:29–34 i zaznacz słowa i 
wyrażenia, które opisują, czego o słowie Bożym dowie 
się ktoś, kto wykona ten eksperyment. Słowo troszczyć 
się oznacza odżywiać, pielęgnować lub opiekować się.

Alma 32:28Alma 32:30Alma 32:30–34

Pomyśl przez chwilę, w jaki sposób dbałość o drzewo, 
które ma rosnąć, jest podobna do pielęgnacji rosnącego 
świadectwa? Zastanów się też, dlaczego czyjaś wiara i 
świadectwo nie są doskonałe po wykonaniu ekspery-
mentu ze słowem Bożym. Co jeszcze, twoim zdaniem, 
trzeba zrobić, by zyskać trwałe świadectwo o ewangelii?

Przeczytaj wersety: Alma 32:35–40, uważnie szukając 
tego, co zdaniem Almy musimy zrobić, by doprowadzić 
eksperyment do końca. Pomyśl o tym, co musisz robić, 
by drzewo — lub twoje świadectwo — rosło. Co się 
stanie, jeśli zaprzestaniesz tych czynności?

Zamknij swoje pisma święte i sprawdź, na ile z 
poniższych pytań możesz odpowiedzieć:

• Co musimy robić, by nasza wiara w słowo Boże stała 
się drzewem dającym owoc?

• Jak myślisz, co symbolizuje ten owoc?
• Co się dzieje, gdy zaniedbujemy drzewo lub przesta-

jemy je pielęgnować?
• W jaki sposób, twoim zdaniem, przypomina to 

sytuację, kiedy zaniedbujemy lub przestajemy 
pielęgnować nasze świadectwo?

Jeśli to konieczne, otwórz swoje pisma święte i przej-
rzyj wersety: Alma 32:35–40, by odpowiedzieć na te 
pytania. Dopisz gorliwie dbać do listy „Jak zyskać i 
umacniać świadectwo” w dzienniku do studiowania.

Podsumuj jednym zdaniem to, czego nauczyłeś się z 
rozdziału: Alma 32 o warunkach uzyskiwania i wzmac-
niania świadectwa. Zapisz tę zasadę w swoim piśmie 
świętym obok fragmentu: Alma 32:37–43.

Możesz napisać na przykład: Jeśli będziemy sumien-
nie dbać o wiarę w słowo Boże w naszych sercach, 
nasza wiara i świadectwo o Jezusie Chrystusie i 
Jego ewangelii będą wzrastać.

Przeczytaj wersety: Alma 32:41–43, szukając opisu 
owocu, który, według Almy, urodzi się osobom wiernie 
pielęgnującym swoje świadectwo. W wersecie: Alma 
32:42 czytamy o pilności i wytrwałości. Jak myślisz, 
dlaczego pilność i wytrwałość są potrzebne, by drzewo 
— lub twoje świadectwo — mogło rosnąć?

Alma 32:37
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 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
oba z poniższych pytań:

 a. Jakie skutki eksperymentu opisanego przez Almę w rozdziale: 
Alma 32 zaobserwowałeś w swoim życiu, gdy go wykonywałeś?
 b. W jaki sposób odniesiesz do swojego życia eksperyment opi-
sany przez Almę w rozdziale: Alma 32?

Fragment do opanowania — Alma 32:21
 5. Przeczytaj jeszcze raz werset: Alma 32:21. Postaraj się 
go zapamiętać, a następnie wyrecytuj go z pamięci przyja-

cielowi lub członkowi rodziny. W dzienniku do studiowania napisz 
kilka zdań o tym, czego ten fragment uczy cię na temat wiary.

Możliwe odpowiedzi do zadania 3a: (a) zrobić miejsce w 
sercu, aby zasadzić słowo (jak nasiono), (b) nie wypchnąć 
go niewiarą oraz (c) obserwować rozwój nasiona.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 32  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 19: DZIEŃ 1

Alma 33–35
Wprowadzenie
Korzystając z nauk w pismach świętych, Alma pomógł 
wielu Zoramitom zrozumieć, że mogą oddawać Bogu 
cześć bez względu na warunki, w jakich żyją. Zachęcił 
ich, by polegali na Jezusie Chrystusie i wierzyli w Jego 
Zadośćuczynienie. Amulek potwierdził nauki Almy i 
złożył własne świadectwo o Jezusie Chrystusie. Pod-
kreślił, że ludzkość może być zbawiona tylko poprzez 

Alma 32:41–42

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Powiedział, że 
ludzie mogą dostąpić wszystkich błogosławieństw 
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, jeśli wykażą się 
wiarą, by odpokutować. Wielu Zoramitów posłuchało 
ostrzeżenia Amuleka, odpokutowało i przyłączyło się 
ponownie do Nefitów.

Alma 33:1–10
Alma naucza grupę Zoramitów, że mogą czcić Boga poza 
swymi synagogami
Przypomnij sobie, że, jak wspomniano w rozdziale: 
Alma 32, Alma uczył Zoramitów o konieczności za-
sadzenia słowa Bożego w sercu i poleganiu na wierze 
w słowo Boże. Przeczytaj werset: Alma 33:1 i odszukaj 
pytania, które zadali Zoramici odnośnie nauk Almy.

 1. W dzienniku do studiowania pism świętych napisz, 
jak ty odpowiedziałbyś na pytanie Zoramitów o to, jak po-

winni rozwijać swą wiarę. Następnie, gdy przeczytasz rozdziały: 
Alma 33–34, porównaj swoją odpowiedź z naukami Almy i Amu-
leka dla Zoramitów.

Gdy Alma zaczął odpowiadać na pytania Zoramitów, 
skorygował fałszywy pogląd dotyczący oddawania czci, 
przez który nie mogli oni w pełni rozwijać swej wiary. 
Przeczytaj werset: Alma 33:2 i odszukaj ten niepraw-
dziwy pogląd. Przypomnij sobie, że Zoramici nie 
pozwalali biedniejszym ludziom wchodzić do synagog 
i oddawać w nich czci Bogu (zob. Alma 32:1–3). Na 
podstawie fragmentu: Alma 33:2 powiedz, co według 
Almy powinni zrobić ci ludzie, by znaleźć odpowiedź 
korygującą to fałszywe przekonanie?

By wyprostować błędne przekonania Zoramitów, doty-
czące kultu religijnego, Alma cytował pismo święte na-
pisane przez proroka o imieniu Zenos. Zenos nauczał 
lud Izraela w czasach Starego Testamentu, ale jego 
proroctwa są zapisane wyłącznie w Księdze Mormona. 
Przeczytaj werset: Alma 33:3 i znajdź słowo, którego 
Alma użył, by opisać oddawanie czci.

Możesz zapisać następującą zasadę w swoim piśmie 
świętym obok wersetu: Alma 33:3 lub w swoim dzien-
niku do studiowania: Możemy nieustannie oddawać 
Bogu cześć poprzez modlitwę.

Przeczytaj fragment: Alma 33:4–11 i zaznacz warunki, 
w których modlił się Zenos. Co czynił Pan za każdym 
razem, gdy Zenos się modlił? By lepiej odnieść te wer-
sety do swojego życia, narysuj linię łączącą warunki, w 
których Zenos się modlił, do podobnych warunków w 
twoim życiu. (Wybierz sytuacje, które najlepiej pasują 
do twojego życia. Nie ma dobrych lub złych odpowie-
dzi w tym ćwiczeniu).
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Warunki, w których 
modlił się Zenos

Warunki, w których ty się 
modlisz

na pustyni w pracy

o pomoc w konfrontacji z 
wrogami

w kościele

na jego polu z rodziną

w swoim domu gdy nie wiesz, co robić lub gdy 
się boisz

w swojej izbie gdy czujesz się samotny

pośród zgromadzeń Pana indywidualnie, w samotności

gdy był wzgardzony i 
wypędzony

we wszystkich trudnych 
sytuacjach

w jego niedoli gdy masz kłopoty w relacjach z 
przyjaciółmi

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: W jaki sposób modlitwa błogosławi twoje 

życie w każdej z tych sytuacji? Wyznacz sobie osobisty cel, by 
modlić się częściej.

Możesz zaznaczyć w wersetach: Alma 33:4–5, 8–9 zda-
nia, które mówią o Bożym miłosierdziu. Zastanów się, 

w jaki sposób częstsza modlitwa może pomóc ci od-
czuwać Boże miłosierdzie i miłość. W trakcie dalszego 
studiowania rozdziału: Alma 33 odszukaj, dlaczego to 
miłosierdzie jest możliwe.

Alma 33:11–23
Alma uczy Zoramitów wiary w Jezusa Chrystusa
Jednym z powodów, dla których Zoramici nie do 
końca wiedzieli, jak oddawać cześć Bogu, był fakt, że 
nie wiedzieli, że powinni wierzyć w Jezusa Chrystusa. 
Nie rozumieli lub nie wierzyli w Jego rolę w planie 
zbawienia (zob. Alma 33:14). Przeczytaj fragment: 
Alma 33:12–16, gdzie Alma omawia nauki Zenosa, a 
następnie przytacza słowa Zenoka — innego proroka 
Starego Testamentu. Poszukaj wymienionych przez 
Almę błogosławieństw, które mamy dzięki Jezusowi 
Chrystusowi. Możesz zaznaczyć zwrot „ze względu 
na Twego Syna” za każdym razem, gdy się pojawia 
w tekście. Z tych wersetów uczymy się następującej 
prawdy: Dostępujemy miłosierdzia Ojca w Niebie, 
które oznacza też przebaczenie naszych grzechów, 
dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Zasta-
nów się nad otrzymaną łaską Ojca Niebieskiego, która 
umożliwia ci pokutę i odpuszczenie grzechów dzięki 
Zadośćuczynieniu Zbawiciela.

Alma przypomniał Zoramitom nie tylko nauki Zenosa 
i Zenoka, ale też moment, w którym Mojżesz nauczał 
o Zadośćuczynieniu Zbawiciela. Gdy Mojżesz i dzieci 
Izraela przebywali na pustyni, ludzi pokąsały jadowite 
węże. Pan polecił, by Mojżesz wykonał miedzianego 
węża, przymocował go do drzewca i nakazał Izraelitom, 
którzy zostali pokąsani, by na niego spojrzeli. Mie-
dziany wąż, przymocowany do drzewca, był symbolem 
Jezusa Chrystusa na krzyżu (zob. Alma 33:19).

Przeczytaj wersety: Alma 33:19–20 i dowiedz się, co 
spotkało Izraelitów, którzy zdecydowali się spojrzeć na 
węża, gdy zostali 
pokąsani, a co spotkało 
tych, którzy tego nie 
zrobili.

Zastanów się nad 
odpowiedziami na 
następujące pytania: 
Na podstawie nauki 
zawartej w historii o 
Izraelitach i miedzia-
nym wężu, co musimy 
zrobić, by dostąpić du-
chowego uzdrowienia? 
Co możesz zrobić, by polegać na Zbawicielu tak, by On 
mógł pomóc ci duchowo?
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 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: W jaki konkretny sposób możesz polegać na 

Jezusie Chrystusie w codziennym życiu?

Przeczytaj wersety: Alma 33:22–23 i zaznacz, w co 
musimy uwierzyć odnośnie Jezusa Chrystusa, abyśmy 
żyli wiarą w Niego.

Alma 34:1–14
Amulek naucza Zoramitów o Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa
Świadectwo Amuleka złożone Zoramitom, zapisane w 
rozdziale: Alma 34, stanowi potwierdzenie świadectwa 
Almy o Jezusie Chrystusie. Przeczytaj fragment świadec-
twa Amuleka w wersetach: Alma 34:8–9 i, jeśli chcesz, 
zaznacz to, co Amulek mówił o potrzebie Zadośćuczy-
nienia Jezusa Chrystusa. Zastanów się nad następu-
jącym pytaniem: Jakie byłoby moje życie, gdyby Jezus 
Chrystus nie przyszedł i nie wypełnił Swojej misji?

Przeczytaj fragment: Alma 34:10–14 i odszukaj zdania, 
które zawierają słowa nieskończony i wieczny. W swoim 
piśmie świętym lub w dzienniku do studiowania zapisz 
następującą prawdę: Nieskończone i wieczne Za-
dośćuczynienie Jezusa Chrystusa przynosi zbawie-
nie całej ludzkości.

By pomóc nam lepiej zrozumieć nieskończoną i 
wieczną naturę Zadośćuczynienia, Biskup Richard C. 
Edgley z Przewodniczącej Rady Biskupiej powiedział: 
„Mówiąc o Zadośćuczynieniu, lubię cytować słowni-
kową definicje słów nieskończony i wieczny, ponieważ 
uważam, że wyjaśniają one dokładnie to, co miał na 
myśli Bóg. Nieskończony: ‘nie posiadający żadnych 
granic czy ograniczeń’. Definicja słowa wieczny: ‘nie 
mający początku ani końca’ (The American Heritage 
Dictionary of the English Language, czwarte wyd. [2000], 
‘infinite’, ‘eternal’, str. 898, 611)” („Dla twego dobra”, 
Liahona, maj 2002, str. 73).

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Pod jakimi względami Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa 
może być nieskończone i wieczne?
 b. W jaki sposób nieskończona i wieczna natura Zadośćuczynie-
nia wzmaga twoją wdzięczność względem Zbawcy? W jaki spo-
sób wzmaga to twoją wiarę w Niego?

Alma 34:15–41
Amulek mówi o tym, jak dostąpić błogosławieństw 
Zadośćuczynienia
Przeczytaj fragment: Alma 34:15–17, by dowiedzieć 
się, co zdaniem Amuleka powinni zrobić Zoramici, 
by dostąpić błogosławieństw, które Zbawiciel pragnie 

ofiarować nam poprzez Swoje Zadośćuczynienie. W 
swoim piśmie świętym lub dzienniku do studiowania 
zapisz następującą prawdę: By dostąpić pełni błogo-
sławieństw Zadośćuczynienia, musimy mieć wiarę 
dla nawrócenia się.

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Die-
tera F. Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła:

„Potrzebujemy silnej wiary w Chrystusa, 
by móc odpokutować. […] Jeśli wierzymy, 
że Bóg wie o wszystkim, kocha nas, jest 
miłosierny, to będziemy w stanie bez 
obaw zaufać Mu w kwestiach dotyczących 
naszego zbawienia. Wiara w Chrystusa 

odmieni nasze myśli, wierzenia i zachowanie, które nie 
są w harmonii z wolą Boga.

Prawdziwe odpokutowanie powoduje, że ponownie 
czynimy dobro. […] Odpokutowanie oznacza zmianę 
w umyśle i w sercu — przestajemy czynić zło i zaczy-
namy czynić dobro. Przyniesie to nam ‘świeże’ na-
stawienie do Boga, samego siebie i ogólnie do życia” 
(„Punkt bezpiecznego powrotu”, Ensign lub Liahona, 
maj 2007, str. 100).

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: W jaki sposób okazujemy wiarę w Jezusa 

Chrystusa, gdy pokutujemy?

Przeczytaj fragment: Alma 34:17–27 i poszukaj nauk 
Amuleka, dotyczących tego, kiedy i o co powinniśmy 
się modlić. Jak myślisz, na ile pomocna okazała się ta 
rada dla Zoramitów, którzy myśleli, że mogą oddawać 
Bogu cześć tylko raz w tygodniu? Wybierz jeden wer-
set, który jest szczególnie użyteczny dla ciebie. Zasta-
nów się nad tym, jak w najbliższym tygodniu możesz 
zastosować tę wskazówkę dotyczącą modlitwy.

Amulek uczył, że powinniśmy chętnie przyjmować bło-
gosławieństwa Zadośćuczynienia Zbawiciela, pokutu-
jąc za nasze grzechy już teraz i nie odkładając tego na 
później. Przeczytaj wersety: Alma 34:30–35 i podkreśl 
słowa lub wyrażenia, które wyjaśniają, dlaczego nie 
powinniśmy odkładać naszej pokuty na później. W 
wersecie 31. poszukaj błogosławieństw, jakie według 
Amuleka spłyną na ludzi, którzy bez zwłoki zdecydują 
się odpokutować. Uważnie przejrzyj werset 32. i za-
stanów się nad poniższą kwestią: Jak ten werset może 
wpłynąć na moje codzienne życie?

Przejrzyj werset: Alma 34:33 i zastanów się nad tym, co 
powiedział Prezydent Joseph Fielding Smith: „Odkła-
danie na później, w odniesieniu do zasad ewangelii, 
jest złodziejem życia wiecznego, które oznacza przeby-
wanie w obecności Ojca i Syna. Jest wiele takich osób, 
nawet wśród członków Kościoła, które myślą, że nie 
ma powodu do pośpiechu w kwestii przestrzegania 
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zasad ewangelii i przykazań” (w: Conference Report, 
kwiecień 1969, str. 121).

Alma 35
Zoramici, którzy odpokutowali, żyją wśród sprawiedliwych 
ludzi
Wielu Zoramitów usłuchało ostrzeżenia Amuleka, by 
nie odkładać pokuty na później. Odpokutowali i zmie-
nili swoje życie. Przywódcy Zoramitów wypędzili ich 
ze swej ziemi. Wygnani Zoramici przybyli do Jerszon, 
gdzie przyjął ich lud Ammona, nazywany Anti- Nefi- 
Lehitami (zob. Alma 35:6–7). Niegodziwi Zoramici i 
Lamanici zapałali gniewem do ludu Ammona, który 
przyjął nawróconych Zoramitów, i rozpoczęli przygoto-
wania do wojny przeciw Nefitom (zob. Alma 35:8–11).

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 33–35 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 19: DZIEŃ 2

Alma 36
Wprowadzenie
Po powrocie z misji wśród Zoramitów Alma zwołał 
swoich trzech synów i udzielił indywidualnych wska-
zówek każdemu z nich (zob. Alma 35:16). Jego rady dla 
Helamana są zapisane w rozdziałach: Alma 36–37, rady 
dla Sziblona zapisano w rozdziale: Alma 38, a rady dla 
Koriantona znajdują się w rozdziałach: Alma 39–42. 
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Alma świadczył Helamanowi, że Bóg wybawi ludzi, 
którzy Mu ufają. By dowieść tej prawdy, Alma opisał 
historię swojego wybawienia z cierpienia spowodo-
wanego grzechami wiele lat wcześniej. Gdy wzywał 
imienia Jezusa Chrystusa, został narodzony Bogu i 
przepełniony radością. Potem trudził się, by przypro-
wadzić do Jezusa Chrystusa innych ludzi.

Alma 36:1–5
Alma uczy swego syna Helamana o Bożej mocy, która 
pomaga nam w czasie prób.
Zastanów się nad sposobem, w jaki twoje życie zostało 
pobłogosławione dzięki świadectwu lub konkretnej 
lekcji przygotowanej przez członka rodziny, przyjaciela 
lub przywódcę w Kościele.

Przeczytaj wersety: Alma 36:1–5 i postaw się w sytuacji 
Helamana, gdy słuchał on świadectwa swego ojca. Co 
Alma chciał, by Helaman zapamiętał? (Zob. werset 2.). 
Czego Alma chciał nauczyć Helamana? (Zob. werset 3.).

Zapisz następującą zasadę w swoim piśmie świętym 
obok wersetu: Alma 36:3: Jeśli ufamy Bogu, On 
wspiera nas w radzeniu sobie z naszymi próbami 
i przeciwnościami. Pomyśl o momencie w twoim 
życiu, gdy zmagałeś się z jakimś problemem. W wyzna-
czonym niżej miejscu napisz, jak Bóg ci pomógł i jak 
umacniał cię w tym czasie.   
  
 

Alma 36:6–22
Alma opisuje swój bunt i opowiada, jak dostąpił 
przebaczenia grzechów
Alma opisał swemu synowi Helamanowi sposób, w jaki 
Bóg wybawił go od udręki jego grzechów. Przeczytaj 
fragment: Alma 36:6–10 i odszukaj, co przydarzyło się 
Almie, gdy był młody i wraz z synami Mosjasza starał 
się zniszczyć Kościół.

W Księdze Mormona znajdują się trzy opisy zstąpienia 
anioła do Almy i synów Mosjasza. Alma 36 zawiera 
najbardziej rozbudowaną relację z tego, co Alma 
doświadczył przez trzy dni i noce, gdy nie był w stanie 
ruszać się ani mówić. (By przeczytać pozostałe relacje, 
zobacz rozdziały: Mosjasz 27 i Alma 38). Przeczytaj 
wersety: Alma 36:11–16 i zaznacz słowa lub wyraże-
nia użyte przez Almę, by opisać strach i ból, których 
doświadczył po ukazaniu się anioła.

Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apo-
stołów pomógł nam zrozumieć, co oznaczają zwroty 
doznawałem wiecznej męki i dusza cierpiała w największym 
stopniu [wersja angielska pierwszego z tych okre-
śleń odnosi się do starożytnej tortury łamania kołem. 

Drugie określenie w oryginale przyrównuje udrękę 
duszy Almy do rozdzierania jej w sposób, w jaki brona 
rozdziera glebę — przyp. tłum.]:

„Doznawałem męki oznacza ‘byłem 
poddany torturom’. W starożytnych 
czasach koło tortur było konstrukcją, na 
której kładziono ofiarę, przywiązując jej 
nadgarstki oraz kończyny do wrzeciona, 
którym następnie obracano, aby wywołać 

w ten sposób ból nie do zniesienia.

Brona to rama z kolcami. Kiedy ciągnie się ją wzdłuż 
pola, rozrywa i rozdziera glebę. Pisma święte często 
mówią o duszach oraz umysłach ‘rozdartych’ przez 
poczucie winy” („Dotyk ręki Mistrza”, Liahona, maj 
2001, str. 25).

 1. W dzienniku do studiowania pism świętych napisz, 
dlaczego twoim zdaniem Alma użył tak silnych sformuło-

wań, by opisać swe odczucia. Jak użyte słowa świadczą o poczu-
ciu winy i bólu osoby, która zgrzeszyła i nie odpokutowała.

Możesz zapisać następującą prawdę w swoim piśmie 
świętym obok wersetów: Alma 36:11–16: Grzech może 
prowadzić do bólu i żalu.
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Przeczytaj fragment: Alma 36:17–18 i dowiedz się, jakie 
proroctwo swego ojca przypomniał sobie Alma. Zwróć 
uwagę na to, co zrobił Alma, gdy przypomniał sobie 
nauki ojca.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu 
Apostołów powiedział coś, co daje wyobrażenie o 
przeżyciach Almy: „Almę poruszyły nauki jego ojca, ale 
szczególne znaczenie ma fakt, że proroctwo, które za-
pamiętał, dotyczyło ‘[przyjścia] Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego, który zadośćuczyni za grzechy świata’. (Alma 
36:17). To jest imię i przesłanie, które każdy człowiek 
musi usłyszeć. Alma usłyszał je i wołał poprzez pie-
kielną mękę, która go paliła i poprzez udrękę sumienia, 
które nie mogło się zagoić. ‘Jezusie, Synu Boży, zmiłuj 
się nade mną’. (Alma 36:18). […] Bez względu na 
to, jakie modlitwy zmawiamy i jakie mamy potrzeby, 
wszystkie one zależą od tego błagania: ‘Jezusie, Synu 
Boży, zmiłuj się nade mną’. On jest gotowy, by się zmi-
łować. Zapłacił własnym życiem, by móc okazać nam tę 
łaskę” (However Long and Hard the Road [1985], str. 85).

 2. Przypomnij sobie moment, gdy modliłeś się o błogo-
sławieństwa Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, w tym o 

błogosławieństwo odpuszczenia jakiegoś grzechu. W dzienniku 
do studiowania napisz, dlaczego, twoim zdaniem, ważne jest, by-
śmy prosili Pana o błogosławieństwa Zadośćuczynienia w życiu.

 3. Przeczytaj wersety: Alma 36:19–22 i zaznacz słowa 
oraz wyrażenia, które opisują, jak Alma zmienił się po 

modlitwie o zmiłowanie. Wypisz kilka z nich w dzienniku do stu-
diowania pism świętych i napisz, czego uczą one o mocy Zadość-
uczynienia Zbawcy.
Z tych wersetów uczymy się następującej zasady: Jeśli 
wykażemy się wiarą w Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa, On uwolni nas od bólu spowodowa-
nego naszymi grzechami i napełni nas radością. 
Zastanów się nad tym, co możesz zrobić, by zwiększyć 
swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, abyś, jak Alma, mógł 
być uwolniony od bólu i wyrzutów sumienia związa-
nych z twoimi grzechami.

Przeczytaj poniższy opis i zastanów się, jak mógłbyś 
zareagować: Przyjaciel, który czyta Księgę Mormona, 
prosi cię o pomoc w zrozumieniu słów Almy w werse-
cie: Alma 36:19. Pyta: „Jeśli cały czas pamiętam moje 
grzechy i nadal jest mi przykro z ich powodu, czy to 
oznacza, że nie zostały mi one wybaczone?”.

Przeczytaj następujące wyjaśnienie Prezydenta Die-
tera F. Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła i podkreśl 
wyrażenia, które, według ciebie, pomogłyby twojemu 
znajomemu:

„Szatan będzie starał się sprawić, abyśmy uwierzyli, że 
nasze grzechy nie są nam wybaczone, ponieważ [my ] 
je pamiętamy. Szatan jest kłamcą; próbuje zamglić 
nasz wzrok i odwieść nas od ścieżki nawrócenia i 

przebaczenia. Bóg nie obiecywał tego, że [my ] nie 
będziemy pamiętali naszych grzechów. Pamięć o nich 
pomoże nam uniknąć powtórzenia tych samych błę-
dów. Jeżeli pozostaniemy wierni, to pamięć o naszych 
grzechach z czasem zacznie się zacierać. Jest to częścią 
jakże potrzebnego procesu uzdrowienia i uświęcenia. 
Alma świadczył, że po tym, jak błagał Jezusa o miło-
sierdzie, w dalszym ciągu pamiętał swoje grzechy, ale 
ta pamięć o grzechach już dłużej nie nękała go ani nie 
przysparzała cierpienia, ponieważ wiedział, że otrzymał 
przebaczenie (zob. Alma 36:17–19).

Naszym obowiązkiem jest unikanie wszystkiego, co 
przywróciłoby grzeszne wspomnienia z przeszłości. 

Kiedy cały czas mamy ‘skruszone serce’ i ‘pokornego 
ducha’ (3 Nefi 12:19), możemy zaufać, że Bóg już wię-
cej ‘nie będzie o nich [o naszych grzechach] pamiętał’ 
[NiP 58:42]” („Punkt bezpiecznego powrotu”, Ensign 
lub Liahona, maj 2007, str. 101).

Warto też zauważyć, że Alma nie powiedział, że nie 
pamięta już swoich grzechów, ale że nie pamięta bólu 
związanego z grzechami, że nie „dręczy go więcej 
wspomnienie grzechów” (Alma 36:19). Prawdziwa 
pokuta usunie ból i poczucie winy (zob. Enos 1:6–8).
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 4. Na podstawie informacji zawartych w wypowiedzi 
Prezydenta Uchtdorfa napisz w dzienniku do studiowania 

odpowiedź dla swojego przyjaciela. Napisz między innymi, dla-
czego uważasz, że pamięć o naszych grzechach jest błogosła-
wieństwem, chociaż po odpokutowaniu „wspomnienie naszych 
grzechów [już nas więcej nie dręczy]” (por. Alma 36:19).

Alma 36:23–30
Alma wyjaśnia, dlaczego wciąż stara się sprowadzić innych 
na ścieżkę pokuty
Jak się czujesz, gdy częstujesz przyjaciela bardzo 
smacznym jedzeniem? Gdy dowiadujesz się o czymś 
ekscytującym, jaka jest pierwsza rzecz, którą chcesz 
zrobić? Jak myślisz, dlaczego większość ludzi chce 
prawie od razu dzielić się tym, co usłyszeli, z kimś 
jeszcze? Przeczytaj wersety: Alma 36:23–24 i powiedz, 
jak uczucia opisane w powyższych pytaniach odnoszą 
się do doświadczeń Almy po jego nawróceniu. Jakich 
doświadczeń chciał Alma dla innych ludzi?

Przeczytaj fragment: Alma 36:25–26 i dowiedz się, jak 
nauczanie ewangelii przez Almę wpłynęło na niego i 
na innych. Uzupełnij następującą zasadę, opierając się 
o to, czego dowiedziałeś się o głoszeniu ewangelii z 
powyższych wersetów: Gdy dzielimy się ewangelią z 
innymi, przepełnia nas  
 .

 5. Zapisz uzupełnioną treść powyższej zasady w swoim 
dzienniku do studiowania i wyjaśnij, dlaczego uważasz, że 

ta zasada jest prawdziwa. W swoim wyjaśnieniu możesz napisać o 
radości, której sam doświadczyłeś, dzieląc się ewangelią z innymi.

Pomyśl o kimś, kogo znasz — przyjacielu, kimś z 
rodziny, członku okręgu lub gminy — kto mógłby od-
nieść korzyść, słuchając twojego świadectwa o Zbawi-
cielu i Jego przywróconej ewangelii. Zastanów się, jak 
mógłbyś podzielić się z tą osobą świadectwem o tym, 
że Jezus Chrystus może uwolnić nas od bólu i napeł-
nić nas radością. Możesz napisać list lub e- mail do tej 
osoby. Możesz zrobić krótką notatkę, by być przygoto-
wanym na moment, gdy spotkasz się z tą osobą.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 36  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 19: DZIEŃ 3

Alma 37
Wprowadzenie
W rozdziale: Alma 37 Alma kontynuował udzielanie rad 
Helamanowi i powierzył mu obowiązek dbania o święte 
kroniki. Przypomniał Helamanowi, że pisma święte już 
stały się narzędziem, dzięki któremu tysiące Lamanitów 
zostały przyprowadzone do Pana i prorokował, że Pan 
ma dla tych zapisów inne wielkie zadania w przyszło-
ści. Alma poinstruował swojego syna, czego powinien 
nauczać ludzi. Poprzez przyrównanie słów Zbawcy do 
Liahony uczył też Helamana, jak ważne jest szukanie 
przewodnictwa w słowach Jezusa Chrystusa.

Alma 37
Alma przekazuje Helamanowi kroniki, napomina go, by 
przestrzegał przykazań i przypomina mu, że Liahona działa 
w zależności od wiary
Zastanów się nad następującym schematem:

Pomyśl o dwóch lub trzech niepozornych i prostych 
rzeczach, które zrewolucjonizowały świat, takich jak 
żarówka. Pomyśl o małych rzeczach, które przyniosły 
znaczące zmiany na lepsze w twoim życiu. Zapisz dwie 
takie rzeczy po lewej stronie powyższego schematu. Po 
prawej stronie opisz w kilku słowach wielką zmianę, 
którą te małe rzeczy przyniosły w twoim życiu.

W rozdziale: Alma 37 czytamy, że Alma przygotowywał 
syna Helamana do funkcji swojego następcy w sprawo-
waniu pieczy nad świętymi zapisami. Uczył go zasady, 
że zgodnie z zamysłem Pana niepozorne i proste rzeczy 
mają swoją rolę do odegrania. Przeczytaj wersety: Alma 
37:6–7, a następnie uzupełnij zasadę: By zrealizować 
Swe wieczne cele, Pan działa przy użyciu  

.

Przeczytaj fragment: Alma 37:1–7 i poszukaj tego, co 
Alma uważa za rzeczy niepozorne i proste. Przejrzyj 
też wersety: Alma 37:8–10 i dowiedz się, w jaki sposób 
mosiężne płyty (zawierające pismo święte) doprowa-
dziły ludzi z Księgi Mormona do wielkich rzeczy. W 
trakcie czytania zaznacz w swoim piśmie świętym te 
błogosławieństwa, których ty także dostąpiłeś, studiu-
jąc pisma święte.

To, co niepo-
zorne i proste

prowadzi do 
wielkich dzieł.

1. W dzienniku do studiowania pism świętych odpo-
wiedz na następujące pytanie: W jaki sposób pisma 

święte przyczyniają się do wielkich rzeczy w twoim życiu? Wy-
mień dwa lub trzy przykłady.

Fragment: Alma 37:13–16 zawiera radę, której Alma 
udzielił Helamanowi, gdy powierzał mu kroniki. Prze-
studiuj te wersety i poszukaj zasad, o których mówił 
Alma. Jedna z nich brzmi: Jeśli będziemy przestrze-
gać przykazań Pana, będzie nam się szczęściło. 
Zastanów się, w jaki sposób ta zasada nawiązuje do 
schematu z początku lekcji.

W wersetach: Alma 37:35–47 Alma radził Helamanowi, 
by uczył ludzi przezwyciężać niegodziwość i pokusy 
poprzez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Poniżej znaj-
duje się zarys dwóch lekcji, które zawierają te nauki. 
Przestudiuj każdą lekcję i fragmenty pism świętych, 
do których ona się odnosi. Następnie przygotuj się do 
przeprowadzenia jednej z tych lekcji przed członkiem 
rodziny, całą rodziną (może podczas wieczoru rodzin-
nego) lub przed przyjacielem. Możesz wprowadzić 
pewne poprawki do lekcji, w zależności od tego, kogo 
i gdzie będziesz uczyć. Wyznacz termin i przeprowadź 
lekcję w umówionym dniu. Przynieś zarys swojej lekcji 
na następne spotkanie twojej klasy seminarium i bądź 
przygotowany na przeprowadzenie jej przed klasą.

Lekcja 1 — Alma 37:35–37
Wyjaśnij swoim słuchaczom, że hodowcy drzew po-
wszechnie stosują przywiązywanie młodych drzewek do 
palika, który usuwają, gdy drzewo się rozrasta. Zapytaj: 
Dlaczego waszym zdaniem drzewo potrzebuje palika 
jako podpory, gdy jest młode i za-
czyna rosnąć?

Przeczytaj następującą relację z życia 
Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

Prezydent Gordon B. Hinckley 
wkrótce po swoim ślubie zasadził w 
pobliżu domu młode drzewko. Nie 
poświęcał mu zbyt dużo uwagi, a 
czas płynął. Pewnego dnia zauwa-
żył, że drzewo jest zniekształcone i 
przekrzywione na zachód, bo wiatry 
wiejące ze wschodu pochyliły je, 
gdy było małe i giętkie. Starał się 
przywrócić je do pionu, ale pień był 
już zbyt gruby. Użył liny i bloczków, 
by wyprostować drzewo, ale ono się 
nie odginało. W końcu wziął piłę i 
odciął ciężką gałąź po zachodniej 
stronie drzewa, zostawiając brzydki 
ślad. Później mówił o drzewie:
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„Więcej niż połowa stulecia upłynęła, od kiedy zasadzi-
łem to drzewo. W tym domu mieszka teraz moja córka i 
jej rodzina. Niedawno znów przyjrzałem się drzewu. 
Jest wielkie. Jego kształt się poprawił. Jest wielką 
ozdobą domu. Ale jakże wielka była 
trauma w jego młodości i jakże brutalna 
była metoda, którą je naprostowałem.

Gdy je sadziłem, kawałek tasiemki 
utrzymałby je w pionie mimo wiatru. 
Mogłem i powinienem był przywiązać 
tę tasiemkę — to kosztowałoby mnie 
tak niewiele wysiłku. Ale nie zrobiłem 
tego i drzewo pochyliło się pod wpły-
wem sił, które na nie napierały” („Bring 
up a Child in the Way He Should Go”, Ensign, listopad 
1993, str. 59).

Poproś kogoś o przeczytanie rady Almy udzielonej He-
lamanowi w wersecie: Alma 37:35 i przedyskutujcie, w 
jaki sposób ten werset odnosi się do historii z drzewem 
Prezydenta Hinckleya. (Alma 37:35 jest fragmentem do 
opanowania. Możesz oznaczyć go w wyróżniający się 
sposób, abyś mógł z łatwością go odnaleźć).

Poproś swoich uczniów o sformułowanie zasady, która 
oddaje treść wersetu: Alma 37:35. (Może ona brzmieć 
na przykład tak: Powinniśmy uczyć się przestrzegać 
przykazań Boga w młodości). Możesz zadać jedno 
lub kilka z poniższych pytań:

• Jak myślicie, jakie zmiany w życiu ludzi mogłaby 
przynieść nauka przestrzegania przykazań Boga w 
młodych latach?

• Jaką zmianę w waszym życiu przyniosło przestrzega-
nie przykazań w młodości?

• Czy wiecie o kimś, kto przez resztę swojego życia 
był błogosławiony dlatego, że jako młody człowiek 
nauczył się przestrzegać przykazań? W jaki sposób ta 
osoba była błogosławiona?

Poproś kogoś o przeczytanie na głos wersetów: Alma 
37:36–37 i poszukajcie konkretnej rady, która może po-
móc człowiekowi w przestrzeganiu przykazań. Zadaj 
pytania podobne do poniższych:

• W jaki sposób stosowanie się do tej wskazówki po-
maga wam przestrzegać przykazań?

• W jaki sposób staracie się stawiać Pana na pierwszym 
miejscu w myślach i uczynkach? Jak możecie być w 
tym lepsi?

• Jakie obietnice dane są tym, którzy się modlą?

Zaświadcz, że zasięganie rady Pana pomaga ci prze-
strzegać przykazań. Zachęć swoich uczniów, by posłu-
chali słów Almy i radzili się Pana.

Lekcja 2 — Alma 37:38–45
Zapytaj osoby, które uczysz, czy znają nazwę busoli, 
którą Pan dał rodzinie Lehiego, by pomóc im w podróży 
do ziemi obiecanej. Następnie poproś kogoś o przeczy-
tanie wersetu: Alma 37:38. Wyjaśnij, że Alma odniósł się 
do Liahony, by uczyć Helamana o ważnej zasadzie 
przewodzenia Pana Jego dzieciom.

Poproś, by twoi uczniowie odpowiedzieli na poniższe 
pytania, czytając wymienione wersety i szukając w nich 
odpowiedzi:

• Na podstawie opisu w wersetach: Alma 37:38–40 
powiedzcie: jak działa Liahona?

• Jak wynika z fragmentu: Alma 37:41–42, dlaczego 
Liahona czasem nie działa?

• W oparciu o wersety: Alma 37:43–45 powiedzcie: w 
jaki sposób Liahona podobna jest do słów Chrystusa?
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Wyjaśnij, że słowa symboliczne i symbol (Alma 37:43, 45) 
oznaczają, że coś jest odzwierciedleniem jakiejś szerszej 
idei. Na przykład posłuszeństwo lub brak posłuszeń-
stwa względem wskazań Liahony u rodziny Lehiego 
symbolizuje nasze posłuszeństwo lub jego brak wzglę-
dem słów Chrystusa. Podobnie jak rodzina Lehiego do-
tarła do ziemi obiecanej dzięki obserwowaniu Liahony, 
my dostąpimy życia wiecznego, jeśli będziemy po-
słuszni słowom Chrystusa.

Zapytaj kogoś o to, gdzie w naszym życiu możemy zna-
leźć słowa Jezusa Chrystusa. (Odpowiedzi mogą wska-
zywać pisma święte, słowa współczesnych proroków, 
błogosławieństwo patriarchalne i podszepty Ducha).

Zapytaj: Jakich zasad Alma uczył Helamana na przykła-
dzie Liahony? (Odpowiedzi mogą nawiązywać do po-
niższej zasady: Jeśli słuchamy słów Jezusa 
Chrystusa, one kierują nas ku życiu wiecznemu). 
Możesz podzielić się świadectwem o tym, że słuchanie i 
przestrzeganie słów Pana sprowadzi na nas wielkie bło-
gosławieństwa.

 2. W dzienniku do studiowania napisz w kilku zdaniach, 
czego nauczyłeś się, studiując lekcję, którą wybrałeś do 

przeprowadzenia.
 3. W dzienniku do studiowania napisz: Postanowiłem 
przeprowadzić lekcję na podstawie rozdziału: Alma 37: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (napisz wersety, w oparciu o które będziesz na-
uczał). Będę uczył - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (napisz, kogo zdecydowałeś 
się uczyć) w dniu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  (napisz wyznaczoną przez 
siebie datę).

Fragment do opanowania — Alma 37:35
Zaznacz werset: Alma 37:35. Spróbuj zapamiętać ten 
werset. Następnie wyrecytuj go lub przeczytaj w obec-
ności rodzica lub innej zaufanej osoby dorosłej. Zadaj 
tej osobie następujące pytania:

• W jaki sposób posłuszeństwo przykazaniom Boga 
pomogło ci w życiu?

• Jakiej rady udzieliłbyś, aby pomóc mi być 
mądrzejszym, gdy jestem młody?

 4. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, czego do-
wiedziałeś się od tej osoby na temat wersetu: Alma 37:35.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 37  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 19: DZIEŃ 4

Alma 38
Wprowadzenie
Sziblon, syn Almy, służył wraz z ojcem jako misjonarz 
wśród Zoramitów. Po zakończeniu misji Alma mówił o 
swojej radości z powodu stałości i wierności Sziblona, 
którymi wykazał się w obliczu prześladowań ze strony 
Zoramitów. Alma zaświadczył Sziblonowi o zbawczej 
mocy Jezusa Chrystusa i doradził mu, by nadal uczył 
ewangelii.

Alma 38:1–3
Alma cieszy się z wierności Sziblona
Poświęć chwilę na przypomnienie sobie momentów, 
gdy twoi rodzice cieszyli się z powodu twojego stylu 
życia lub jakiejś dobrej decyzji, którą podjąłeś ty lub 
inny członek rodziny.

Przeczytaj fragment: Alma 38:1–3 i poszukaj słów, które 
opisują uczucia Almy związane z Sziblonem oraz 
przyczynę tych uczuć. Zapisz kilka spośród znalezio-
nych wyrażeń:   
 

Z tych wersetów uczymy się następującej zasady: Gdy 
jako młodzi ludzie zaczynamy niezmiennie i wier-
nie przestrzegać przykazań, możemy przysporzyć 
naszym rodzicom dużo radości.

 1. Zapytaj rodzica, opiekuna lub przywódcę kościelnego 
o to, jaki wpływ mają na niego twoje dobre decyzje. Za-

pisz odpowiedź, którą dostaniesz, w dzienniku do studiowania.
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Alma 38:4–9
Alma świadczy o mocy wybawienia, którą posiada 
Zbawiciel
Alma przypomniał Sziblonowi, że obaj w różny sposób 
doświadczyli mocy wybawienia, którą posiada Zba-
wiciel. Przeczytaj fragment: Alma 38:4–8 i uzupełnij 
poniższą tabelę. Skorzystaj również z tego, czego 
dowiedziałeś się o Sziblonie z wersetów: Alma 38:2–3 
i czego dowiedziałeś się o Almie z innych rozdziałów 
Księgi Mormona.

Sziblon (Alma 
38:2–5)

Alma (Alma 
38:6–8)

Z czego został 
wybawiony?

W jaki sposób 
dostąpił 
błogosławieństwa 
wybawienia?

Z doświadczenia Sziblona możemy wyciągnąć nastę-
pujący wniosek: Jeśli znosimy wszystko cierpliwie, 
pokładając ufność w Bogu, On uwolni nas od prób, 
kłopotów i przeciwności i podniesie nas ostatniego 
dnia. Z doświadczenia Almy także możemy się czegoś 
nauczyć: Musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa i pole-
gać na Jego miłosierdziu, by nasze grzechy były od-
puszczone, a w naszych duszach zapanował pokój.

 2. W dzienniku do studiowania pism świętych odpo-
wiedz na następujące pytania:

 a. Czego nauczyłeś się z historii Sziblona i Almy o mocy Zbawi-
ciela, by cię wybawić?
 b. Wybierz jedną z zasad zapisanych tłustym drukiem w po-
przednim akapicie i napisz kilka zdań o tym, jak możesz zastoso-
wać tę zasadę w życiu.

Przeczytaj werset: Alma 38:9 i odszukaj, czego Alma 
chciał nauczyć Sziblona. Możesz zaznaczyć to zdanie 
w tym wersecie, które podsumowuje to, co Alma chciał, 
żeby zrozumiał jego syn.

Pomyśl o chwilach, gdy moc Zbawiciela oswobodziła 
cię z prób, kłopotów i słabości. Co zrobiłeś, by doznać 
tego wyzwolenia? Czy w twoim życiu dominują teraz 
przeciwności lub grzech? Jak możesz zwrócić się do 
Zbawiciela z prośbą o wybawienie?

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Dlaczego, twoim zdaniem, świadomość, że 

„nie ma żadnej innej drogi czy sposobu”, by być zbawionym bez 
Zbawiciela, jest dla ciebie ważna? (zob. Alma 38:9).

Alma 38:10–15
Alma radzi Sziblonowi, by nadal rozwijał prawe cechy
Pomyśl o nauczycielu lub przywódcy kościelnym, który 
wywarł pozytywny wpływ na twoje życie. Zastanów się 
nad przymiotami, które podziwiasz u tej osoby.

W wersetach: Alma 38:10–15 czytamy, że Alma nakła-
niał Sziblona, by nie ustawał w rozwijaniu cech przydat-
nych w dalszym nauczaniu ewangelii i służbie innym. 
Rada, której Alma udzielił Sziblonowi, może odnosić się 
do każdego, kto pragnie pozytywnie wpływać na innych 
poprzez służbę, nauczanie lub w inny sposób. Przestu-
diuj wersety: Alma 38:10–15 i znajdź taką wskazówkę, 
która, twoim zdaniem, może być ci szczególnie po-
mocna. Możesz zaznaczyć to, co znalazłeś.
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 4. Poniżej znajduje się przewodnik do studiowania, który 
pomoże ci lepiej zrozumieć i stosować rady Almy skiero-

wane do jego syna, Sziblona (zob. Alma 38:10–15). Z lewej ko-
lumny wybierz dwie lub trzy wskazówki Almy, które w twoim 
odczuciu są najcenniejsze dla ciebie. Wykonaj zadania z prawej 
kolumny, odpowiadające wybranym radom. Zapisz swoje odpo-
wiedzi w dzienniku do studiowania.

Alma 38:10–12 Przewodnik do studiowania

Rady Almy Zadania

„Abyś był pilny 
i we wszystkim 
zachowywał umiar” 
(Alma 38:10).

Osoba, która jest pilna, 
konsekwentnie i zdecydowanie 
poświęca się życiowym zadaniom. 
Osoba, która zachowuje umiar, nie 
nadużywa niczego i panuje nad sobą. 
W swoim dzienniku do studiowania 
napisz, dlaczego te dwie cechy 
są potrzebne, gdy służymy innym. 
Napisz, w jaki sposób możesz być 
bardziej pilny lub powściągliwy w 
jednej lub kilku dziedzinach życia i jak 
może to pomóc ci lepiej służyć innym.

„Uważaj, abyś nie 
wbijał się w dumę, 
abyś nie przechwalał 
się” (Alma 38:11).

Duma w pismach świętych oznacza, 
że ktoś pokłada więcej zaufania 
w sobie niż w Bogu. To oznacza 
także, że ktoś uważa, że jest 
lepszy od innych. Przeciwieństwem 
tego rodzaju dumy jest pokora. 
Osoby pokorne starają się myśleć 
o innych w ten sam sposób, w 
jaki myślą o sobie. Kochają one 
Boga i stawiają Go w swoim życiu 
na pierwszym miejscu. Napisz 
w dzienniku do studiowania, co 
może się zdarzyć, jeśli członek 
Kościoła jest dumny i pyszni się 
swoim powołaniem. Pomyśl o 
swoim powołaniu kościelnym lub o 
innych okolicznościach, w których 
służysz innym. Napisz jeden lub 
dwa sposoby, jak będziesz starał 
się być pokorny i unikać dumy lub 
przechwalania się, gdy służysz innym.

Alma 38:10–12 Przewodnik do studiowania

Rady Almy Zadania

„Bądź śmiały, lecz nie 
hardy” (Alma 38:12).

Być śmiałym oznacza być pewnym, 
że Bóg jest z nami i może pomóc 
nam wypełniać Jego wolę bez obaw. 
Być hardym oznacza narzucać 
swoje wierzenia lub zachowanie 
innym ludziom, bez względu na ich 
potrzeby i odczucia. W dzienniku do 
studiowania napisz, dlaczego, twoim 
zdaniem, Pan chciałby, żebyśmy byli 
śmiali. Zapisz też konkretny sposób, 
dzięki któremu możesz zastosować 
radę dotyczącą śmiałości i hardości, 
gdy służysz innym.

„Abyś panował nad 
wszystkimi swymi 
uczuciami” (Alma 
38:12).

Panować oznacza kierować lub 
kontrolować. Uczucie w tym 
kontekście jest silną emocją, pasją. 
Zastanów się nad następującymi 
pytaniami i zapisz swoje odpowiedzi 
w dzienniku do studiowania: Jak 
myślisz, dlaczego ważne jest, byśmy 
panowali nad uczuciami — innymi 
słowy, byśmy kierowali naszymi 
silnymi emocjami i kontrolowali 
je? Jak myślisz, w jaki sposób 
panowanie nad uczuciami może 
przyczynić się do tego, że będziesz 
przepełniony miłością? Co zrobisz, by 
zgodnie z radą Almy panować nad 
wszystkimi swoimi uczuciami?

„Abyś nie próżnował” 
(Alma 38:12).

Poszukaj „Idle, Idleness” 
[próżny, próżniactwo — przyp. 
tłum.] w Guide to the Scriptures 
[Przewodnik po pismach świętych] 
(scriptures.lds.org) lub „Idleness, 
Idle, Idler” [próżniactwo, próżny, 
próżniak] w Topical Guide 
[Przewodnik tematyczny], by 
dowiedzieć się więcej o znaczeniu 
słowa „próżnować”. Wybierz 
dwa cytaty wymienione pod 
powyższymi hasłami i przestudiuj 
je. W dzienniku do studiowania 
zapisz, czego się dowiedziałeś 
z tych wersetów. Napisz, w jaki 
sposób rada, by wystrzegać się 
próżniactwa, pomoże ci lepiej służyć 
innym. Na koniec zapisz konkretny 
sposób, w jaki będziesz starał się 
wystrzegać próżniactwa.
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Rada Almy udzielona Sziblonowi w wersetach: Alma 
38:10–15 uczy następującej zasady: Rozwijanie pra-
wych cech przygotowuje nas do uczenia innych 
i służby im. Zastanów się, w jaki sposób rozwijanie 
prawych cech, o których czytałeś w rozdziale: Alma 38, 
może błogosławić twoje życie i życie ludzi wokół ciebie.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 38  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 20: DZIEŃ 1

Alma 39
Wprowadzenie
Alma zganił swojego zbuntowanego syna, Korian-
tona, który zaniechał posługi kapłańskiej i dopuścił się 
poważnego grzechu seksualnego. Alma powiedział 
Koriantonowi o tym, jak poważne to było przewinienie 
i wyraził swoje rozczarowanie tym, że Korianton był 
winny tak nagannego postępowania. Alma nakazał 
Koriantonowi, by przestał „dopuszczać się rozpusty” i 
by odpokutował (Alma 39:9). Przesłanie Almy dla Ko-
riantona zawarte jest w rozdziałach: Alma 39–42.

Alma 39:1–6
Alma wyjaśnia swemu synowi Koriantonowi powagę 
grzechu natury seksualnej
Zastanów się nad następującym twierdzeniem: Nie-
które grzechy są poważniejsze niż inne.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania: Czy zgadzasz się z tym, że niektóre grzechy są 

poważniejsze niż inne? Dlaczego tak jest lub dlaczego tak nie jest?

Jak zapisano w rozdziale: Alma 39, Alma udzielił swemu 
synowi, Koriantonowi, wskazówki, która może pomóc 
ci zrozumieć powagę niektórych grzechów. Korianton 
towarzyszył Almie i swemu bratu Sziblonowi podczas 
misji głoszenia ewangelii wśród Zoramitów. Gdy tam 
byli, Korianton popełnił poważny grzech seksualny.

Przeczytaj fragment: Alma 39:1–4 i poszukaj, co 
złego zrobił Korianton. Dla lepszego zrozumienia 
tych wersetów warto wyjaśnić, że słowo „ladacznica” 
oznacza nierządnicę lub prostytutkę. Ważne jest, by 
zrozumieć, że „Pan nie [może] patrzeć na grzech nawet 

z najmniejszym pobłażaniem” (NiP 1:31). Grzechy na-
tury seksualnej są szczególnie ciężkie. Zwróć też uwagę 
na to, że Korianton poszedł za ladacznicą Izabelą 
celowo zarzuciwszy swoją misję, co zwiększa powagę 
jego grzechu.

Przeczytaj werset: Alma 39:5 i poszukaj, jak Alma opisał 
ciężar grzechu seksualnego w odniesieniu do innych 
grzechów. Coś, co jest wstrętne, to coś grzesznego, 
haniebnego lub obrzydliwego. Z tych wersetów do-
wiadujemy się, że grzech seksualny jest wstrętny w 
oczach Pana. Zastanów się, dlaczego, twoim zdaniem, 
grzech seksualny jest traktowany niemal na równi z 
morderstwem, jeśli chodzi o ciężar wykroczenia.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apo-
stołów wyjaśnił, dlaczego grzech seksualny jest wstrętny 
dla Pana: „Co Bóg stara się nam przekazać, przypisując 
tak wielką wagę do fizycznego popędu, który posiadają 
wszyscy, na temat jego roli w Swoim planie dla wszyst-
kich mężczyzn i kobiet? Podkreślam, że On stara się 
pokazać nam to miejsce, odnosząc się do planu życia 
w ogóle. Z pewnością Jego największą troską odnośnie 
życia doczesnego jest to, jak pojawiamy się na tym 
świecie i w jakim stanie go opuszczamy. Ustanowił On 
bardzo surowe ograniczenia w tej kwestii” („Personal 
Purity”, Ensign, listopad 1998, str. 76).

Przeczytaj następujące akapity. Poszukaj w nich i 
zaznacz odpowiedzi na następujące pytanie: Jakie są 
błogosławieństwa czystości seksualnej?

„Fizyczna intymność pomiędzy mężem a żoną jest 
piękna i święta. Jest ustanowiona przez Boga dla pro-
kreacji i by mąż i żona mogli okazywać sobie miłość. 
Bóg nakazał, by intymne więzi seksualne łączyły  
tylko małżeństwa.

Kiedy zachowujesz czystość seksualną, przygotowu-
jesz się do zawarcia i dochowania świętych przymie-
rzy świątynnych. Przygotowujesz się, aby zbudować 
trwały związek małżeński i sprowadzić na ten świat 
dzieci, które narodzą się w wiecznej, kochającej rodzi-
nie. Chronisz się przed duchowym i emocjonalnym 
uszczerbkiem, który jest skutkiem pozamałżeńskich 
związków seksualnych. Chronisz się też przed szkodli-
wymi chorobami. Czystość seksualna przyczynia się do 
poczucia pewności siebie i odczuwania pełni szczęścia. 
Dzięki niej uczysz się podejmować dobre decyzje teraz 
i w przyszłości” (Dla wzmocnienia młodzieży [broszura, 
2011], str. 35).

Teraz przeczytaj kolejne akapity i poszukaj odpowie-
dzi na następujące pytanie: Jakie normy dla czystości 
seksualnej wyznacza Pan?

„Pańskie normy dotyczące czystości seksualnej są 
jasne i niezmienne. Nie angażuj się w żadne związki 
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seksualne przed ślubem, a potem bądź całkowicie 
wierny swojemu współmałżonkowi. Nie pozwól, aby 
media, twoi rówieśnicy lub inne osoby przekonały cię, 
że związki seksualne przed ślubem są do przyjęcia. Tak 
nie jest. W oczach Boga grzechy seksualne są niezwy-
kle poważne. Kalają święta moc tworzenia życia, jaką 
dał nam Bóg. Prorok Alma nauczał, że grzechy seksu-
alne są poważniejsze niż wszystkie inne z wyjątkiem 
morderstwa i przeciwstawienia się Duchowi Świętemu 
(zob. Alma 39:5).

Nigdy nie rób tego, co może prowadzić do grzechu 
seksualnego. Traktuj innych z szacunkiem, nie traktuj 
ich jak obiekty do zaspokajania pożądliwych i ego-
istycznych pragnień. Przed ślubem nie pozwalaj sobie 
na namiętne pocałunki, nie kładź się na drugiej osobie, 
nie dotykaj jej intymnych, świętych części ciała, czy to 
w ubraniu, czy też bez. Nie rób niczego, co podnieca 
seksualnie. Nie rozbudzaj takich emocji we własnym 
ciele. Zwracaj uwagę na podszepty Ducha, abyś mógł 
być czysty i cnotliwy. Duch Pana odstępuje od tych, 
którzy popełniają grzechy seksualne.

Unikaj pokus, które mogą wiązać się z wieczornymi lub 
całonocnymi zajęciami poza domem oraz z brakiem 
dorosłego opiekuna. Nie bierz udziału w rozmowach 
ani nie korzystaj z mediów, które pobudzają skojarze-
nia seksualne. Nie korzystaj z pornografii w żadnej for-
mie. Kiedy znajdziesz się w ryzykownej sytuacji, Duch 
może ci pomóc i dać ci siłę, byś się oddalił. Uwierz 
prawym radom twoich rodziców i przywódców i bądź 
im posłuszny.

Zachowania homoseksualne i lesbijskie są poważnym 
grzechem. Jeśli zmagasz się z pociągiem do osób tej sa-
mej płci lub jesteś nakłaniany do udziału w niewłaści-
wych praktykach, zwróć się o radę do swoich rodziców 
i biskupa. Oni ci pomogą.

Ofiary wykorzystywania seksualnego nie są winne 
grzechu i nie muszą odpokutować. Jeśli jesteś ofiarą 
wykorzystywania, wiedz, że jesteś niewinny i że Bóg cię 
kocha. Natychmiast porozmawiaj z rodzicami lub inną 
zaufaną osobą dorosłą i zwróć się o pomoc do biskupa. 
Oni mogą cię wesprzeć duchowo i pomóc ci w uzy-
skaniu ochrony i pomocy, której potrzebujesz. Proces 
uzdrowienia może wymagać czasu. Ufaj Zbawicielowi. 
On cię uzdrowi i przyniesie ci pokój.

Jeśli odczuwasz pokusę popełnienia grzechu seksual-
nego w jakiejkolwiek formie, poproś o pomoc rodziców 
i biskupa. Módl się do Ojca w Niebie, który pomoże ci 
oprzeć się pokusom i przezwyciężyć niewłaściwe myśli 
i uczucia. Jeśli popełniłeś grzech natury seksualnej, bez 
zwłoki porozmawiaj ze swoim biskupem i rozpocznij 
proces pokuty, abyś mógł odnaleźć pokój i cieszyć się w 
pełni towarzystwem Ducha.

Złóż sobie obietnicę, że zachowasz czystość seksualną. 
Słowami i działaniem zachęcaj innych do tego sa-
mego” (Dla wzmocnienia młodzieży, str. 35–37).

Zastanów się nad tym, jakie przesłanie Pan chciałby, 
żebyś wyniósł z przeczytanego materiału.

Alma 39:7–19
Alma nakłania Koriantona do pokuty
Wyobraź sobie, że rozmawiasz o ważności czystości 
seksualnej ze swoimi rodzicami, przywódcami Młodych 
Mężczyzn lub Młodych Kobiet lub swoim biskupem 
czy prezydentem gminy. Zastanów się nad tym, jak 
możesz odpowiedzieć swoim rodzicom i przywódcom 
Kościoła, gdy będą udzielać ci rad o ważności czystości 
seksualnej. Przeczytaj wersety: Alma 39:7–8 i dowiedz 
się, dlaczego Alma uczył Koriantona o wadze jego 
grzechu. Zastanów się nad tym, jaki wpływ na twoją 
reakcję na radę rodziców lub przywódców kościelnych, 
miałaby świadomość, że jest to z ich strony pełna miło-
ści zachęta do zachowania czystości seksualnej lub do 
pokuty, by uniknąć sądu Bożego.

Starszy D. Todd Christofferson z Kworum 
Dwunastu Apostołów opisał, dlaczego 
rodzice tacy jak Alma, nakłaniają swoje 
dzieci do pokuty: „Zaproszenie do pokuty 
jest wyrazem miłości. […] Jeśli nie 
zachęcamy innych do dokonywania 

zmian albo jeśli od siebie samych nie będziemy 
wymagać pokuty, zaniedbujemy podstawowy obowią-
zek, który mamy zarówno wobec innych, jak i w 
stosunku do siebie samych. Przyzwalający rodzic, 
pobłażliwy przyjaciel czy bojaźliwy przywódca ko-
ścielny tak naprawdę mają bardziej na względzie siebie 
samych niż dobro i szczęście tych, którym mają 
pomagać. Tak, nawoływanie do pokuty jest czasami 
postrzegane jako brak tolerancji czy obraza i może być 
nawet oburzające, ale w rzeczywistości jest to akt 
szczerej troski” („Boski dar pokuty”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2011, str. 39).

 2. W dzienniku do studiowania napisz: Pokuta obej-
muje… Następnie w trakcie studiowania fragmentu: 

Alma 39:9–14 zrób listę rzeczy, które mogą uzupełnić to zdanie, 
których Alma uczył Koriantona w odniesieniu do pokuty.

Skorzystaj z następujących pytań i komentarzy, które 
pomogą ci lepiej rozumieć i stosować radę Almy. Spró-
buj sformułować i zapisać przynajmniej jedną prawdę 
dla każdego z poniższych wersetów, która może pomóc 
uzupełnić zdanie w twoim dzienniku do studiowania. 
Nie musisz odpowiadać na te pytania w swoim dzien-
niku do studiowania.
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Przeczytaj werset: Alma 39:9. (Alma 39:9 jest fragmen-
tem do opanowania. Możesz oznaczyć go w wyróż-
niający się sposób, abyś mógł z łatwością go odnaleźć). 
Co zdania: „abyś nie dopuszczał się więcej rozpusty” 
i „abyś powstrzymał się od tego wszystkiego” mają 
wspólnego z porzuceniem grzechu?

W naszych czasach słowo „rozpusta” nawiązuje przede 
wszystkim do niemoralności i obrazów lub rozrywki, 
które zawierają szeroko rozumiane treści pornogra-
ficzne. Określenie „powstrzymać się” użyte w wersecie: 
Alma 39:9 oznacza „odmówić sobie czegoś”. Jest ono 
rzadko używane w dzisiejszych czasach. W czasach 
Józefa Smitha angielski odpowiednik polskiego 
powstrzymać się, użyty w Księdze Mormona, ozna-
czał też między innymi: „wyzbyć się”, „unieważnić”, 
„przeciwdziałać”, „zaprzestać” (Noah Webster’s First 
Edition of an American Dictionary of the English Lan-
guage, reprint [1967]). Jeśli odniesiemy te definicje do 
nauk przekazywanych synowi przez Almę, zrozumiemy 
wagę usunięcia wszystkich aspektów niemoralności z 
naszego życia — włączając w to źródła niemoralnych 
pokus, nad którymi mamy kontrolę — byśmy mogli 
„odziedziczyć królestwo Boga”. W jaki sposób młodzi 
Święci w Dniach Ostatnich mogą wyznaczyć dla siebie 
nieprzekraczalną granicę w kwestii czystości seksualnej 
i unikać dopuszczania się rozpusty?

Przeczytaj werset: Alma 39:10. W jaki sposób otrzymy-
wanie duchowego wsparcia — od rodziców, przywód-
ców Kościoła, rodzeństwa lub zaufanych przyjaciół 
— może pomóc komuś w pokucie?

Przeczytaj fragment: Alma 39:11–12 i zastanów się nad 
następującymi pytaniami:

• Co musi się zmienić w czyimś sercu w procesie 
pokuty, aby osoba ta nie została znów sprowadzona 
przez diabła na ścieżkę grzechu?

• W jaki sposób unikanie rzeczy próżnych i 
niemądrych może pomóc odpokutować?

Przeczytaj werset: Alma 39:13. Przypomnij sobie, że 
Alma powiedział Koriantonowi o Zoramitach, którzy, 
widząc zachowanie Koraintona, nie wierzyli słowom 
Almy (zob. Alma 39:11). Warto zauważyć, że w pismach 
świętych słowo „nawrócić się” oznacza pokutę. Pokuta 
jest „zwróceniem serca i woli ku Bogu” (Bible Dictio-
nary [Słownik biblijny], „Repentance”).

• Jak myślisz, co oznacza odpokutować całym swym 
„sercem, mocą i siłą”?

• Jeśli nasze grzechy dotykają innych, co musimy zro-
bić w ramach pokuty?

• Gdy doszło do popełnienia poważnego grzechu, 
dlaczego konieczna jest pomoc biskupa lub 
prezydenta gminy?

Na podstawie wersetów: Alma 39:9–13 uczymy się, że: 
Pokuta składa się z uświadomienia sobie naszych 
grzechów i porzucenia ich oraz zwrócenia się do 
Pana całym swym sercem, mocą i siłą.

Zastanów się nad tym, co, twoim zdaniem, Pan 
chciałby, byś zrobił, by pełniej zwrócić serce i wolę ku 
Niemu. Co możesz zrobić już dzisiaj, by zacząć postę-
pować zgodnie z tym sugestiami?

Bez Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienia przeba-
czenie twoich grzechów nie byłoby możliwe. Przeczytaj 
wersety: Alma 39:15–16, 19 i odszukaj, w jaki sposób 
Alma opisał wiedzę o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie, 
by zgładzić grzechy świata.

 3. W dzienniku do studiowania pism świętych napisz, 
dlaczego przyjście Jezusa Chrystusa jest dobrą nowiną dla 

Koriantona i dla ciebie.

Fragment do opanowania — Alma 39:9
Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Aposto-
łów powiedział następującą rzecz o zapamiętywaniu 
fragmentów pism świętych:

„Uczenie się, rozważanie, badanie i zapamiętywanie 
fragmentów jest jak zapełnianie segregatora wspomnie-
niami, wartościami i prawdami, które można przywołać 
o każdej porze, w każdym miejscu na świecie.

Uczenie się na pamięć fragmentów z pism świętych 
może być źródłem wielkiej mocy. Zapamiętywanie frag-
mentu jest jak nawiązywanie nowej przyjaźni. Jest jak 
odkrycie nowej osoby, która może nam pomóc w chwili 
potrzeby, dać natchnienie i pocieszenie oraz być źró-
dłem motywacji, kiedy należy coś zmienić” („Moc pism 
świętych”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 6).

 4. Spróbuj nauczyć się na pamięć wersetu: Alma 39:9. 
W dzienniku do studiowania napisz jedno lub dwa zda-

nia o tym, jak opanowanie tego wersetu może chronić cię w 
chwili pokusy.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 39  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 20: DZIEŃ 2

Alma 40–41
Wprowadzenie
W rozdziałach: Alma 40–41 czytamy, że Alma uczył 
swojego syna Koriantona ważnych doktryn dotyczących 
życia po śmierci. Alma wyjaśniał, że poprzez Zadość-
uczynienie Jezusa Chrystusa cała ludzkość zmartwych-
wstanie. Uczył też Koriantona o świecie duchów, w 
którym zmarli — w zależności od decyzji podejmowa-
nych w życiu doczesnym — oczekują na zmartwych-
wstanie w raju lub w więzieniu duchów. Korianton 
dowiedział się od Almy, że plan przywrócenia obejmuje 
nie tylko fizyczne zmartwychwstanie, ale również 
duchowe przywrócenie, podczas którego poniesiemy 
konsekwencje naszych uczynków i pragnień. Na zakoń-
czenie Alma podkreślił najważniejszą w planie przy-
wrócenia prawdę, która mówi, że niegodziwość nigdy 
nie może prowadzić do prawdziwego szczęścia.

Alma 40
Alma uczy Koriantona o świecie duchów i o 
zmartwychwstaniu
Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który niedawno 
stracił kogoś bliskiego. Twój przyjaciel, wiedząc, że 
jesteś religijną osobą, przyszedł do ciebie z następują-
cymi pytaniami:

• Co sprawia, że możemy ponownie ożyć? Kto zmar-
twychwstanie?

• Gdzie idziemy po śmierci i jak tam jest?
• Co to jest zmartwychwstanie? Jaka jest różnica 

między naszym śmiertelnym ciałem a naszym 
zmartwychwstałym ciałem? Co się stanie, gdy 
zmartwychwstaniemy?

Informacje zawarte w rozdziale: Alma 40 mogą pomóc 
udzielić odpowiedzi na te pytania. Rozdział ten jest 
kontynuacją nauk Almy skierowanych do jego syna, 
Koriantona. Korianton niepokoił się kwestią zmar-
twychwstania umarłych.

 1. Przeczytaj trzy poniższe fragmenty pisma świętego. 
Wybierz jeden z nich i napisz w dzienniku do studiowania, 

w jaki sposób nauki Almy odpowiadają na przypisane temu frag-
mentowi pytanie. (Jeśli masz czas przy końcu lekcji, możesz wró-
cić do tego ćwiczenia i dowiedzieć się, czego Alma nauczał w 
pozostałych fragmentach).
 a. Przestudiuj fragment: Alma 40:1–5. Co sprawia, że możemy 
ponownie ożyć? Kto zmartwychwstanie?
 b. Przestudiuj wersety: Alma 40:6–7, 11–14. Gdzie idziemy po 
śmierci i jak tam jest? (Gdy Alma uczył o tym, że duchy wszyst-
kich ludzi „powracają do Boga, który dał im życie” (Alma 40:11), 
miał na myśli, że po naszej śmierci a przed zmartwychwstaniem 
nasze duchy powrócą do świata duchów, a nie do miejsca należ-
nego nam po Bożym sądzie. Przydatne może być skorzystanie z 
przypisów do wersetu 13., które pomagają zrozumieć, co Alma 
miał na myśli, mówiąc „na zewnątrz w ciemność”. Werset: Alma 
40:14 pomaga nam też zrozumieć, że odniesienie do ciemności 
na zewnątrz dotyczy stanu przed zmartwychwstaniem, który na-
zywamy zazwyczaj więzieniem duchów, a nie ostatecznego miej-
sca przeznaczenia tych, którzy zostali potępieni).
 c. Przestudiuj fragment: Alma 40:21–26. Co to jest zmartwych-
wstanie? Jaka jest różnica między naszym śmiertelnym ciałem a 
naszym zmartwychwstałym ciałem? Co się stanie, gdy zmar-
twychwstaniemy?

Nawiązując do wersetów: Alma 40:11–12, Prezydent 
George Q. Cannon z Rady Prezydenta Kościoła wyjaśnił, 
że Alma „nie miał na myśli tego, że są oni natychmiast 
przenoszeni do bliskiej obecności Boga. Najwyraźniej 
użył tego określenia symbolicznie” (Gospel Truth: Disco-
urses and Writings of President George Q. Cannon, wyb. 
Jerreld L. Newquist, 2 tomy [1957–1974], 1:73).

Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Aposto-
łów opisał nieco to, czego doświadczymy po zmar-
twychwstaniu:

„W Dniu Sądu […] zapanuje powszechny obiekty-
wizm. Nie tylko, jak mówi Księga Mormona, będziemy 
‘wyraźnie pamiętać‘ i ‘w pełni przypominać sobie’ na-
sze złe występki, ale przywrócone zostaną też radosne 
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rzeczy. Będziemy wiedzieli ‘tak jak teraz’ wiemy. 
(Alma 5:18; 11:43; zob. też NiP 93:33). Zobaczymy 
‘na własne oczy’ (Mosjasz 12:22; 15:29), bo wszystkie 
dane będą dostępne.

Do ‘przywróconego kompletnego ciała’ (Alma 40:23) 
zaliczać się będzie kompletna pamięć z naszymi 
przedziemskimi wspomnieniami. Pomyślcie o radości 
przeżywania w umyśle i sercu ważnych wspomnień z 
pierwszego i drugiego stanu.

Jakaż to powódź uczuć zaleje nas, gdy kochający Bóg 
uzna za stosowne przywrócić te wszystkie wspomnie-
nia! Ta orzeźwiająca fala zdarzeń będzie wzmagać 
naszą wdzięczność za tak bardzo dalekosiężną cierpli-
wość Boga i za dobrowolne miłosierne zadośćuczynie-
nie Jezusa!” (Lord Increase Our Faith [1994], str. 103).

Zmartwychwstanie jest zjednoczeniem ducha i 
ciała i wszystkich rzeczy przywróconych w ich 
właściwej i doskonałej formie. Po zmartwychwsta-
niu każdy z nas będzie stał przed Bogiem i będzie 
przez Niego sądzony. Przeczytaj wersety: Alma 40:25–
26 i zobacz, jak Alma opisał ostateczny stan osób, które 
wybrały prawość w tym życiu w porównaniu z osta-
tecznym stanem tych, którzy wybrali niegodziwość. Za-
stanów się, w jaki sposób ten fragment może wpłynąć 
na twoje pragnienie, by być czystym przed Bogiem.

We fragmencie: Alma 40:16–22 czytamy, że zmartwych-
wstanie, o którym mówił Alma, odnosiło się do życia 
ziemskiego. Jezus Chrystus był pierwszym zmartwych-
wstałym człowiekiem, po którym wkrótce zmartwych-
wstali prawi ludzie żyjący od czasów Adama do czasów 
Zmartwychwstania Chrystusa (zob. Alma 40:16, 20; NiP 
133:54–55). To zmartwychwstanie ma na myśli Alma, 
gdy mówi o „pierwszym zmartwychwstaniu”.

Alma 41
Alma uczy Koriantona o planie przywrócenia
Pamiętając o prawdach o zmartwychwstaniu, świecie 
duchów i sądzie, których nauczał Alma, pomyśl o tym, 
jak mogą one wpłynąć na czyjeś postępowanie, jeśli ta 
osoba wierzy w następujące rzeczy:

• Nie ma życia po śmierci.
• Po śmierci staniemy się doskonałymi istotami bez 

względu na to, czy nasze ziemskie czyny były dobre 
czy złe.

• W czasie sądu zostaniemy nagrodzeni za nasze 
dobre czyny i ukarani za nasze złe czyny.

Z rozdziału: Alma 41 dowiadujemy się, że Korianton był 
zdezorientowany naukami różnych ludzi na temat 
zmartwychwstania. Możesz zaznaczyć słowo „zbłądzili” 
w wersecie: Alma 41:1, a następnie przeczytaj ten werset 
i poszukaj przyczyny, dla której niektórzy ludzie zbłą-
dzili. Dla lepszego zrozumienia pism świętych warto 
wiedzieć, że przeinaczyć pisma święte oznacza przekręcić, 
zniekształcić lub zmienić znaczenie pism świętych.

Jakie pojęcie Alma obiecał wyjaśnić Koriantonowi?  
  
 

Przywrócenie oznacza ponowne zaistnienie czegoś. 
Alma chciał, by Korianton zrozumiał, że istnieje 
fizyczny i duchowy aspekt tego, co nazywał „planem 
przywrócenia” (Alma 41:2). Przejrzyj wersety: Alma 
41:2–5 i zaznacz, co będzie nam przywrócone fizycznie 
po śmierci i co będzie nam przywrócone duchowo. 
(Słowo wymaga w tych wersetach wskazuje na to, że 
coś jest potrzebne lub niezbędne).

O jakim fizycznym aspekcie przywrócenia jest mowa w 
wersecie: Alma 41:2?   
 

Duchowy aspekt planu przywrócenia opisany w 
wersetach: Alma 40:3–5 oznacza, że: Zostanie nam 
przywrócone szczęście lub niedola w zależności od 
naszych czynów i pragnień w życiu doczesnym.

 2. Przypuśćmy, że poproszono cię, byś przygotował lek-
cję dla Organizacji Podstawowej na podstawie fragmentu: 

Alma 40:3–5. Napisz w swoim dzienniku do studiowania, jak 
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wyjaśniłbyś doktrynę duchowego przywrócenia w prosty sposób 
tak, aby dzieci mogły zrozumieć nauki Almy.

Zastanów się, w jaki sposób zrozumienie doktryny 
przywrócenia może i powinno wpływać na twoje po-
stępowanie i pragnienia.

Gdy zaczynamy rozumieć doktrynę przywrócenia, w 
sposób naturalny zaczynamy troszczyć się o konse-
kwencje, które przyniosą nasze grzechy i złe wybory. 
Czy istnieje jakiś sposób, by zmienić negatywne 
konsekwencje naszych niedobrych decyzji i działań? 
Alma dał Koriantonowi powód do nadziei. Przeczytaj 
fragment: Alma 41:6–9 i poszukaj, co możemy zrobić, 
by cieszyć się przywróconym dobrem i szczęściem, 
nawet jeśli poważnie zgrzeszyliśmy. Możesz zaznaczyć 
w wersetach: Alma 41:6–7 słowa i wyrażenia, które 
mówią o tym, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, 
co otrzymamy przy zmartwychwstaniu. W oparciu o te 
wersety zastanów się nad następującym pytaniem: w 
jakim sensie sami sobie jesteśmy sędziami?

Są ludzie, którzy sądzą, że mogą powrócić do Boga, nie 
biorąc odpowiedzialności za swoje czyny. Często twier-
dzą, że ich grzeszne decyzje to świetna zabawa. Czasami 
osoby, które popełniają grzech, wydają się nawet być 
szczęśliwe. Ale przeczytaj werset: Alma 41:10 i zobacz, co 
Alma mówi o niegodziwości. (Alma 41:10 jest fragmen-
tem do opanowania. Możesz oznaczyć go w wyróżnia-
jący się sposób, abyś mógł z łatwością go odnaleźć).

3. W wersecie: Alma 41:10 czytamy, że Alma świadczył 
swemu synowi, że „czynienie zła nigdy nie było szczę-

ściem”. W dzienniku do studiowania wykonaj poniższe ćwicze-
nia:
a. Napisz, dlaczego wierzysz, że stwierdzenie Almy jest praw-
dziwe.
b. Podaj przykład, jak Szatan może próbować przekonać nas do 
wiary, że możemy łamać przykazania Boga i nadal być szczęśliwi.

Możesz zapisać następującą wypowiedź Prezydenta 
Ezry Tafta Bensona w swoim piśmie świętym obok 
wersetu: Alma 41:10: „Nie możesz czynić źle i czuć się 
dobrze. To niemożliwe!” („A Message to the Rising 
Generation”, Ensign, listopad 1977, str. 30).

Werset: Alma 41:11 wyjaśnia, dlaczego nie można być 
naprawdę szczęśliwym, wybierając zło. By lepiej zro-
zumieć ten werset, uzupełnij poniższą tabelkę, dopa-
sowując fragment pisma świętego do jego znaczenia. 
(Gdy skończysz, porównaj swoje odpowiedzi z rozwią-
zaniem podanym na końcu lekcji).

Słowa lub wyrażenia z 
wersetu: Alma 41:11, które 
opisują „naturalny stan”

Znaczenie

 ___ 1. „przyziemny stan”  A. ograniczony i 
obciążony grzechami

 ___ 2. „w otchłani gory-
czy, skrępowani więzami 
niegodziwości”

 B. pozbawiony 
obecności Ducha 
Świętego

 ___ 3. „na tym świecie bez 
Boga”

 C. powodowany 
zachciankami ciała

Teraz, gdy zdefiniowałeś znaczenie tych słów, prze-
czytaj jeszcze raz werset: Alma 41:11 i odszukaj, 
dlaczego nie można być szczęśliwym, wybierając zło. 
Ludzie, którzy wybierają niegodziwość, mogą chwi-
lowo myśleć, że są szczęśliwi, ale ich decyzje ostatecz-
nie doprowadzą ich do smutku i cierpienia.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego „naturalny stan”, stan grzechu lub 
„przyziemny stan” jest przeciwieństwem szczęścia?
 b. Dlaczego młodzi ludzie mogą odczuwać brak obecności Du-
cha Świętego, kiedy są ograniczeni i obciążeni grzechami lub gdy 
kierują się zachciankami ciała?

Przeczytaj werset: Alma 41:12 i odszukaj, o co Alma 
zapytał Koriantona na temat przywrócenia. Następnie 
przeczytaj werset Alma 41:13 i zaznacz odpowiedź 
Almy na to pytanie.

5. Wyobraź sobie, że rozmawiasz z przyjacielem, który 
chce być szczęśliwy, ale wybiera postępowanie, które jest 

sprzeczne z przykazaniami Pana. Przy pomocy doktryny przywró-
cenia, o której uczyłeś się dzisiaj, wyjaśnij w dzienniku do studio-
wania pism świętych, dlaczego twój przyjaciel nie jest szczęśliwy 
i co musi zrobić, by odczuwać prawdziwe szczęście.

Bumerang jest narzędziem służącym do polowania. 
Gdy bumerang jest odpowiednio rzucony, 
dzięki swojemu kształtowi wraca do 
osoby, która go rzuciła. Prze-
czytaj fragment: Alma 
41:14–15 i pomyśl, w 
jaki sposób bumerang 
może symbolizować 
prawdy zawarte w tych 
wersetach. Możesz zazna-
czyć słowo „wydajesz” w 
wersecie 15. Zastanów się nad 
sytuacjami, w których „wydawałeś” 
dobro, miłosierdzie lub uprzejmość i 
otrzymałeś je z powrotem.
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Podaj przykład prawego uczynku lub prawej postawy 
u ciebie, które chciałbyś, by wróciły do ciebie w postę-
powaniu lub postawie innych ludzi. Jaki cel możesz 
sobie wyznaczyć, by „wydać” innym taką postawę lub 
działanie?   
 

Fragment do opanowania — Alma 41:10
 6. Przeczytaj werset: Alma 41:10 i napisz następujące 
zdanie w swoim dzienniku do studiowania: Jeśli czynienie 

zła nigdy nie było szczęściem, to- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  będzie zawsze 
prowadziło do szczęścia. W puste miejsce wpisz wyrażenie, które 
najlepiej pasuje do tego zdania. Następnie wymień kilka konkret-
nych dobrych uczynków, które twoim zdaniem także pasują do 
tego zdania (na przykład pomaganie ludziom). Napisz swoje 
świadectwo o tym, że widziałeś, jak niektóre w tych uczynków 
prowadzą do szczęścia.

Ważne jest, by zrozumieć, że szczęście, które wynika 
z prawości, nie zawsze jest natychmiastowe, trwałe 
lub nieustające w życiu doczesnym. Jednakże pokój 
i szczęście zawsze przyjdzie do osoby, która żyje w 
harmonii z naukami i przykazaniami Pana. Przyjdzie w 
Pański sposób i w czasie Pana.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 40–41 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
Odpowiedzi do ćwiczenia na dopasowywanie: (1) c, 
(2) a, (3) b.

CZĘŚĆ 20: DZIEŃ 3

Alma 42
Wprowadzenie
Alma zakończył udzielanie rad swemu przechodzą-
cemu trudności synowi, Koriantonowi, wyjaśniając, 
że Ojciec Niebieski zapewnił sposób, by grzesznicy 
mogli dostąpić miłosierdzia. Alma uczył swojego syna o 
karze, której sprawiedliwość domaga się za grzech. Na-
stępnie zaświadczył, że Jezus Chrystus zadość uczynił 
„wymaganiom sprawiedliwości” (Alma 42:15), cierpiąc 
za wszystkich, którzy zgrzeszyli i chcą odpokutować. 
Pan okazuje miłosierdzie skruszonemu człowiekowi 
(człowiekowi, który pokutuje).

Alma 42:1–14
Alma uczy Koriantona o prawie sprawiedliwości
Zamknij na chwilę oczy i pomyśl, jak może wyglądać 
Sąd Ostateczny nad tobą. Gdy robisz przegląd swojego 
życia, czy chcesz, żeby Sąd Ostateczny był sprawie-
dliwy? Dlaczego możesz chcieć, by sąd nad tobą był 
sprawiedliwy?

Teraz zastanów się, co oznacza słowo sprawiedliwy. 
Jedna z definicji słowa sprawiedliwy jest związana z 
otrzymaniem tego, na co się zasługuje; pojęcie to od-
nosi się do biblijnego terminu sprawiedliwość.

 1. Narysuj prostą wagę w dzienniku do studiowania, na 
przykład taką jak ta na obrazku. Następnie napisz słowo Spra-
wiedliwość pod swoim rysunkiem. Zostaw trochę miejsca na inne 
podpisy na rysunku, które dopiszesz w trakcie lekcji.

By lepiej zrozumieć pojęcie sprawiedliwości, przeczytaj 
następującą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z 
Kworum Dwunastu Apostołów:

„Sprawiedliwość ma wiele znaczeń. 
Jednym z nich jest równowaga. Popular-
nym symbolem sprawiedliwości jest waga 
w stanie równowagi. […]

[…] Idea sprawiedliwości, na jaką za-
sługuje człowiek, jest fundamentalnym 

założeniem wszystkich pism świętych, które mówią o 
tym, że ludzie zostaną osądzeni zgodnie z ich uczyn-
kami” („Sins, Crimes, and Atonement” [przemówienie 
do nauczycieli KSE, 7. lutego 1992], str. 1).

Koriantona niepokoiła kwestia sprawiedliwości pod-
czas Sądu Ostatecznego Przeczytaj werset: Alma 42:1 i 
zaznacz to, co zdaniem Koriantona mogło być niespra-
wiedliwe podczas Sądu Ostatecznego.

Pamiętaj, że Korianton popełnił różne grzechy, niektóre 
bardzo poważne (zob. Alma 39:2–3), dlatego mógł 
chcieć lub mieć nadzieję na to, by kara dla grzeszników 
nie okazała się czymś niesprawiedliwym.
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2. W dzienniku do studiowania napisz, dlaczego, twoim 
zdaniem, człowiek, który nie odpokutował za swoje grze-

chy, martwi się, że otrzyma to, „na co zasłużył” w czasie sądu.

W wersetach: Alma 42:2–11 Alma odniósł się do obaw 
Koriantona, wyjaśniając, że Upadek Adama sprowadził 
śmierć fizyczną (rozdzielenie ciała i ducha w momencie 
śmierci ciała) i śmierć duchową (odsunięcie od Boga z 
powodu grzechu). Dlatego potrzebny był plan wyba-
wienia ludzkości z jej upadłego stanu. Bez niego ludz-
kość pozostałaby w grzesznym stanie i byłaby wiecznie 
nieszczęśliwa zgodnie z wymogami sprawiedliwości.

Przeczytaj werset: Alma 42:12 i odszukaj, co zapocząt-
kowało upadły stan człowieka. Następnie przeczytaj 
werset: Alma 42:14 i zaznacz, co jest konsekwencją 
naszego nieposłuszeństwa, wyznaczoną przez spra-
wiedliwość. Na rysunku wagi w twoim dzienniku do 
studiowania napisz Naruszenie — nieposłuszeństwo lub 
grzech pod lewą szalą oraz Kara — odcięcie od obecności 
Boga pod prawą szalą.

3. Przeczytaj werset: Alma 42:18. W dzienniku do studio-
wania odpowiedz na następujące pytania:

 a. Według ciebie, co znaczy mieć „wyrzuty sumienia” (Alma 
42:18)?
 b. Do czego mogą nas skłonić wyrzuty sumienia?

Zgodnie z naukami Almy, czego domaga się spra-
wiedliwość dla człowieka, który jest nieposłuszny? (Z 
powodu naszego nieposłuszeństwa sprawiedliwość 
wymaga, abyśmy odczuwali wyrzuty sumienia oraz 
odsuwa nas od obecności Bożej). Zastanów się przez 
chwilę i przypomnij sobie sytuację, w której doświad-
czyłeś żalu i smutku lub gdy Duch Święty wycofał się, 
ponieważ zrobiłeś coś złego. Wyobraź sobie to uczucie 
powielone tyle razy, ile razy zrobiłeś coś złego i pomyśl, 
że takie uczucie towarzyszyłoby ci na zawsze.

Znając nauki Almy, czy chcesz, żeby Sąd Ostateczny 
był całkowicie sprawiedliwy? Czy chcesz otrzymać to, 
na co „zasługujesz” za rzeczy, które zrobiłeś źle?

Alma 42:15–31
Alma uczy Koriantona o planie miłosierdzia
Jednym z atrybutów Boga jest Jego sprawiedliwość. 
Wymogi sprawiedliwości potępiają każde z dzieci Ojca 
Niebieskiego i nie pozwoliłyby nikomu z nas przeby-
wać w Jego obecności w naszym grzesznym stanie. 
Zastanów się nad następującym pytaniem: Czy istnieje 
sposób, by wymazać lub unieważnić te wymogi?

Wiele osób może odpowiedzieć na to pytanie, su-
gerując, że jeśli odpokutujemy, nie będziemy cier-
pieć konsekwencji naszych grzechów. Ta odpowiedź 
jest całkowicie poprawna, ale trzeba zrozumieć, że 

Pytania do przemyślenia w 
trakcie studiowania pism 
świętych wymagają od ciebie 
głębszego zastanowienia, 
które z kolei podsyca twoją 
chęć znalezienia odpowiedzi 
w pismach świętych. Możesz 
zapisywać swoje własne pyta-
nia do przemyślenia w trakcie 
studiowania pism świętych. 
Zastanawianie się nad pi-
smami świętymi zwiększy 
twoją zdolność rozumienia za-
sad i prawd oraz stosowania 
ich w życiu.

Pytanie do 
przemyślenia

wymazanie lub przeba-
czenie tych konsekwencji 
byłoby niesprawiedliwe, 
ponieważ wymogi spra-
wiedliwości nie mogą 
być pominięte. Alma 
uczył, że odsunięcie kary 
i niespełnienie wymogów 
sprawiedliwości nie jest 
możliwe. Przeczytaj wer-
set: Alma 42:25 i poszu-
kaj, co by się stało, gdyby 
Bóg po prostu usunął 
konsekwencje grzechu i 
nie zaspokoił wymogów 
sprawiedliwości.

Przed przeczytaniem 
wersetu: Alma 42:15 
zastanów się nad nastę-
pującym pytaniem: Jeśli 
kara za nasze grzechy nie 
może być zabrana, jak możemy kiedykolwiek odczuć 
spokój sumienia i powrócić do obecności Boga?

Warto wiedzieć, że zwrot „aby wymaganiom sprawie-
dliwości stało się zadość” oznacza wymierzenie kary, 
którą nakłada sprawiedliwość.

Na podstawie wersetu: Alma 42:15 uczymy się, że: Za-
dośćuczynienie Jezusa Chrystusa zaspokoiło rosz-
czenia sprawiedliwości, dlatego człowiekowi, który 
odpokutuje, może zostać okazane miłosierdzie. 
Uzupełnij obrazek wagi, który narysowałeś w dzienniku 
do studiowania. Napisz: zaspokojona łaską — Zadość-
uczynieniem Jezusa Chrystusa pod napisem „Kara…”.

4. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela, który zmaga się z 
kłopotami wywołanymi przez jego grzechy. W dzienniku 

do studiowania napisz, jak wyjaśniłbyś przyjacielowi, że 
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Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa sprowadza miłosierdzie na 
wszystkich nas.

Zastanów się, jakie znaczenie ma dla ciebie wiedza, że 
Zbawiciel dobrowolnie przyjął karę, która sprawiedli-
wie należała się tobie, a ty dzięki temu mogłeś dostąpić 
miłosierdzia.

Przeczytaj fragment: Alma 42:22–24 i zaznacz, czego 
wymaga Jezus Chrystus, by okazać nam Swe mi-
łosierdzie. Określenie „prawdziwie nawrócony” w 
wersecie 24. oznacza osobę szczerze pokutującą. 
Uzupełnij następującą zasadę, opierając się na tym, 
co przeczytałeś: Jeśli odpokutujemy, dostąpimy 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - poprzez Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa.

Prezydent Boyd K. Packer, Prezydent Kworum Dwu-
nastu Apostołów, przyrównał Jezusa Chrystusa do 
mediatora, pośrednika. Mediator to osoba, która stoi 
pomiędzy dwiema stronami i pomaga im zażegnać 
spór. Gdy będziesz czytać tę wypowiedź, poszukaj in-
formacji o tym, jak potrzebny jest Zbawiciel, by grzesz-
nik mógł dostąpić miłosierdzia:

„A zgodnie z wiecznym prawem, miło-
sierdzie nie może być okazane z wyjąt-
kiem sytuacji, gdy pojawi się ktoś, kto 
będzie gotów i będzie w stanie wziąć na 
siebie nasz dług, zapłacić i stworzyć 
warunki naszego odkupienia.

Gdyby nie było pośrednika, gdybyśmy nie mieli przyja-
ciela, pełen ciężar niepohamowanej i nieczułej spra-
wiedliwości musiałby na nas spaść. Pełna kara za każde 
przewinienie — bez względu, czy było ono małe, czy 
wielkie — musiałaby być od nas bezwzględnie pobrana 
do ostatniego grosza.

Lecz wiedzcie to: prawda, chwalebna prawda, głosi, że 
jest taki Pośrednik. […]

Dzięki Niemu miłosierdzie może być okazane każ-
demu z nas, bez łamania wiecznego prawa sprawiedli-
wości. […]

Okazanie miłosierdzia nie odbędzie się automatycznie. 
Stanie się to na mocy zawartego z Nim przymierza. 
Odbędzie się to na Jego warunkach — Jego szczodrych 
warunkach” („The Mediator”, Ensign, maj 1977, str. 
55–56).

Gdy Alma kończył swoją wypowiedź skierowaną do 
Koriantona, podsumował wszystko to, czego starał 
się nauczyć syna. Przeczytaj wersety: Alma 42:26–31 
i zaznacz, czego Alma chciał dla Koriantona, gdy ten 
zaczął rozumieć doktryny i zasady, których uczył go 
ojciec, jak czytamy w tym rozdziale. Zwróć uwagę, że 
pragnieniem Almy względem Koriantona było, by syn 

nie usprawiedliwiał swoich grzechów, ale raczej by po-
zwolił doktrynom i zasadom związanym ze sprawied-
liwością, miłosierdziem i Zadośćuczynieniem „mieć 
pełny wpływ na myśli [jego] serca” (Alma 42:30). Jak ty 
możesz pozwolić tym doktrynom i zasadom mieć pełny 
wpływ na swoje serce?

 5. W dzienniku do studiowania zapisz swoje przemyśle-
nia związane z następującą kwestią: Gdybyś miał osobi-

ście wyrazić Zbawicielowi swoją wdzięczność za Jego 
poświecenie dla ciebie, co byś Mu powiedział?

Warto wiedzieć, że Korianton odpokutował i ostatecz-
nie miał wielki wpływ na wzrost Kościoła (zob. Alma 
49:30).

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 42  i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 20: DZIEŃ 4

Alma 43–44
Wprowadzenie
W rozdziałach: Alma 43–44 Mormon rozpoczął opis 
wojen pomiędzy Nefitami i Lamanitami. W czasie gdy 
Alma i jego synowie sprawowali posługę duszpaster-
ską, Zoramici przyłączyli się do armii Lamanitów, by 
wspólnie zaatakować Nefitów. Moroni wykazywał się 
wiarą i mądrością w obronie Nefitów przed Lamani-
tami. Mimo mniejszej armii przygotowanie Nefitów 
i ich wiara w Jezusa Chrystusa dawały im przewagę 
w bitwach. Gdy Lamanici przekonali się, że zostaną 
rozgromieni, zobowiązali się do zachowania pokoju i 
odeszli na jakiś czas.

Alma 43
Przygotowania i strategia Moroniego krzyżują plany armii 
Lamanitów

 1. W dzienniku do studiowania pism świętych zrób listę 
niektórych swoich planów, celów i pragnień do zrealizo-

wania w przyszłości. Gdy będziesz je zapisywał, weź pod uwagę 
duchowe cele i pragnienia, takie jak misja, małżeństwo w świą-
tyni czy rodzina.

Po sporządzeniu listy wybierz te pragnienia i cele, w 
których osiągnięciu, twoim zdaniem, Szatan będzie 
chciał ci przeszkodzić. W trakcie studiowania rozdzia-
łów: Alma 43–44 szukaj zasad, które pomogą ci osiąg-
nąć prawe cele bez względu na wysiłki przeciwnika, by 
temu zapobiec.

W wersetach: Alma 43:1–4 czytamy, że mimo wysiłków 
Almy, by przyprowadzić Zoramitów z powrotem do 
Kościoła, wielu z nich przyłączyło się do Lamanitów, 
którzy szykowali się do ataku na Nefitów. Przeczytaj 
fragment: Alma 43:5–8 i zobacz, jakie były plany przy-
wódcy Lamanitów, Zerahemnasza. Możesz zaznaczyć 
opis intencji Zerahemnasza, gdy go odnajdziesz. Zasta-
nów się nad tym, jak zamiary i pragnienia Zerahem-
nasza względem Nefitów podobne są do zamiarów 
Szatana względem ciebie.

Następnie przeczytaj wersety: Alma 43:9–11 i odszukaj 
zamiary oraz pragnienia Nefitów. Zastanów się, czy te 
pragnienia są podobne do twoich prawych pragnień.

Moroni, naczelny dowódca armii Nefitów, przygotowy-
wał swój lud do obrony ziemi i rodzin przed nikczem-
nymi knowaniami Zerahemnasza. Przeczytaj fragment: 
Alma 43:16–19 i poszukaj informacji o przygotowa-
niach poczynionych przez Moroniego i Nefitów.

 2. W dzienniku do studiowania narysuj co najmniej dwie 
rzeczy, które Moroni dał mężczyznom, by przygotować ich 

do wojny.

Następnie przeczytaj wersety: Alma 43:20–22, by do-
wiedzieć się, jak Lamanici zareagowali na przygotowa-
nia Nefitów. Zastanów się, dlaczego Lamanici przerwali 
atak, mimo że mieli przewagę liczebną nad Nefitami.

Gdy w Księdze Mormona studiujemy opisy realnych 
bitew, możemy odnieść je do duchowych bitew, które 
staczamy w życiu.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Czego możesz dowiedzieć się z wojennych 

przygotowań Moroniego o tym, jak chronić siebie przed atakami i 
kuszeniem Szatana?

Gdy Lamanici się wycofali, Moroni nie wiedział, w 
którym miejscu wrogowie zaatakują po raz kolejny. Co 
zrobiłbyś na miejscu Moroniego, by postarać się przy-
gotować na kolejny atak?   
 



215

Przeczytaj wersety: Alma 43:23–24, by dowiedzieć się, 
co zrobił Moroni.

Z przykładu Moroniego uczymy się, że: Jeśli staramy 
się o uzyskanie rady proroka i postępujemy zgod-
nie z nią, jesteśmy lepiej przygotowani do obrony 
przed przeciwnikiem. Podobnie jak prorok Alma 
doradził Moroniemu, jak bronić Nefitów przed wro-
gami, tak prorocy Pana dzisiaj uczą nas, jak uchronić 
się przed duchowymi atakami przeciwnika.

 4. W dzienniku do studiowania napisz kilka zdań o ra-
dzie proroków w dniach ostatnich, która — jeśli ją zasto-

sujesz — może pomóc ci obronić się przed zamiarami i 
kuszeniem Szatana.

W wersetach: Alma 43:25–43 czytamy, że Moroni, 
działając zgodnie z radą, której udzielił mu prorok, po-
dzielił swoją armię i ukrył ją wzdłuż drogi, którą mieli 
nadejść Lamanici. Gdy Lamanici przyszli, połowa armii 
Nefitów zaatakowała ich i wyparła nad rzekę Sidon. 
Kiedy Lamanici przeszli na drugi brzeg rzeki, do ataku 
ruszyła druga połowa armii Nefitów. Gdy Lamanici zo-
baczyli, że są otoczeni, walczyli tak zaciekle, że Nefici 
zaczęli słabnąć.

Możesz poznać zasady realizowania prawych celów i 
pragnień, studiując pozostałą część rozdziału: Alma 43. 
Przeczytaj fragment: Alma 43:43–54 i porównaj, co było 
źródłem siły Lamanitów i Nefitów.

Zastanów się nad tym, czym motywacja do walki 
Nefitów przewyższała powody, dla których walczyli 
Lamanici. Gdy porównujemy Moroniego i jego wierną 
armię do naszych własnych potyczek z przeciwnikiem, 
uczymy się, że gdy się modlimy o pomoc w realizo-
waniu naszych prawych planów i pragnień, Bóg 
pomaga nam je zrealizować.

 5. W dzienniku do studiowania opisz sytuację, gdy Pan 
pomógł ci osiągnąć twoje prawe cele.

Alma 44
Po zwycięstwie Nefitów Moroni nakazuje Lamanitom 
przystąpić do przymierza pokoju
Przypomnij sobie, że w rozdziale: Alma 43 Moroni 
nakazał swoim ludziom przestać walczyć, gdy zobaczył, 
że Lamanici byli otoczeni i przerażeni. Przeczytaj, co 
Moroni powiedział w wersetach Alma 44:1–6 i dowiedz 
się, komu przypisał zasługę za zwycięstwo Nefitów.

 6. Na podstawie świadectwa Moroniego w wersetach: 
Alma 44:4–6, w dzienniku do studiowania pism świętych 

zapisz prawdę, która może pomóc ci walczyć w twoich ducho-
wych bitwach.

Prezydent Boyd K. Packer, Prezydent Kworum Dwunastu 
Apostołów, złożył młodym ludziom obietnicę, że Pan bę-
dzie ich chronił, jeśli pozostaną Mu wierni. Gdy będziesz 
czytać te słowa, zwróć uwagę na te części, które niosą ci 
pocieszenie i czujesz, że odnoszą się do ciebie.

„Dzisiejsza młodzież dorasta na teryto-
rium wroga, na którym panują coraz 
niższe normy moralne. Jako sługa Pana 
obiecuję, że będziecie chronieni i osła-
niani przed atakami przeciwnika, jeśli 
dacie posłuch podszeptom, które pocho-

dzą od Ducha Świętego.

Ubierajcie się skromnie; wyrażajcie się z szacunkiem; 
słuchajcie wzniosłej muzyki. Unikajcie wszelkiej 
niemoralności i czynów, które was hańbią. Przejmijcie 
kontrolę nad swoim życiem i zobowiążcie się do dziel-
ności w wierze. Jako że tak bardzo na was polegamy, 
będziecie wielce błogosławieni. Wasz kochający Ojciec 
Niebieski zawsze troszczy się o was i nigdy nie spusz-
cza z was wzroku” („Rada dla młodzieży”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2011, str. 18).

We fragmencie: Alma 44:7–10 Zerahemnasz powie-
dział, że nie wierzy w to, że Bóg jest źródłem siły Nefi-
tów. Zaproponował, że Lamanici oddadzą swoją broń, 
ale odmówił przystąpienia do przymierza pokoju. Prze-
czytaj odpowiedź Moroniego w wersecie: Alma 44:11. 
Zastanów się, dlaczego przyłączenie się Lamanitów do 
przymierza pokoju było dla Moroniego tak ważne.

Podczas gdy wielu Lamanitów przystąpiło do przymie-

rza pokoju, Zerahemnasz zebrał resztkę swoich ludzi 
do walki z armią Moroniego. Gdy Nefici starli się z La-
manitami i zaczęli ich zabijać, Zerahemnasz zobaczył, 
że jego armia zostanie szybko zniszczona i obiecał, że 
przystąpi do przymierza pokoju (zob. Alma 44:12–20).

 7. W dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób 
wykorzystasz niektóre zasady i prawdy z tej lekcji do 



216

ochrony siebie przed kuszeniem i atakami przeciwnika oraz do 
realizacji szlachetnych pragnień i celów.

 8. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 43–44 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 21: DZIEŃ 1

Alma 45–49
Wprowadzenie
Gdy Alma udzielił ostatnich wskazówek swojemu 
synowi Helamanowi, odszedł z kraju Nefitów i słuch 
o nim zaginął. W trudnych czasach, które nastały dla 
Nefitów, Helaman i Moroni stali się ich duchowymi 
i militarnymi przywódcami. Przywódca Lamanitów, 
Amalikiasz, samolubnie dążył do realizacji swoich 
pragnień, używając taktyk przypominających taktyki 
diabła. Moroni przygotował swój lud, by był wierny 
Bogu w tych niebezpiecznych czasach.

Alma 45
Helaman wierzy w słowa Almy, swojego ojca, i rozpoczyna 
swą służbę
Przypomnij sobie rozmowę, którą przeprowadzał z tobą 
rodzic lub przywódca kapłański. Pomyśl o tym, jakiego 
rodzaju pytania ci zadawał. Zanim Alma odszedł z 
kraju, zadał Helamanowi trzy ważne pytania. Przeczytaj 
wersety: Alma 45:2–7 i odszukaj oraz zaznacz te pyta-
nia. („Kroniki” z wersetu 2. oznaczają kroniki, o któ-
rych czytaliśmy w wersecie Alma 37:1). Zastanów się, 
jak ty odpowiedziałbyś na pytania Almy: Czy wierzysz 
w pisma święte? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? 
Czy będziesz przestrzegać przykazań?

Gdy Helaman złożył swoje świadectwo, Alma powiedział 
mu o przyszłości Nefitów. Prorokował o ich zagładzie 
oraz o zagładzie każdego narodu, który dojrzeje w nie-
godziwości na tym wybranym lądzie. Przeczytaj werset: 
Alma 45:16 i zastanów się nad zawartą w nim prawdą: 
Pan nie może patrzeć z przyzwoleniem na grzech.

By pełniej zrozumieć tę zasadę, pamiętaj, że poprzez 
Swoje Zadośćuczynienie Zbawiciel zapłacił za wszyst-
kie nasze grzechy, pod warunkiem, że odpokutujemy 
i będziemy pragnęli Jego przebaczenia. Bóg nie może 
tolerować grzechu w najmniejszym stopniu, ale dzięki 

Zbawicielowi, który był gotów za nas cierpieć, nie mu-
simy cierpieć za nasze grzechy, jeśli odpokutujemy.

Przeczytaj fragment: Nauki i Przymierza 1:31–33. Mo-
żesz zapisać go jako odsyłacz obok wersetu: Alma 45:16.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Jakie uczucia budzi w tobie osoba Zbawiciela, 

gdy myślisz o tym, że dobrowolnie zapłacił za twoje grzechy?

Jak napisano w wersetach: Alma 45:20–24, Helaman 
rozpoczął swoją posługę jako prorok Pana i przywódca 
Kościoła. On i inni przywódcy Kościoła wyznaczyli 
kapłanów i nauczycieli dla zgromadzeń, ale z powodu 
sporów i rosnącej dumy ludzie nie chcieli słuchać swo-
ich przywódców.

Alma 46
Moroni gromadzi prawych ludzi, by bronić ich praw i religii
Jak czytamy we fragmencie: Alma 46:1–7, niektórzy lu-
dzie, źli na Helamana i jego braci, postanowili odejść od 
Kościoła i słuchać niegodziwego mężczyzny o imieniu 
Amalikiasz, który chciał być królem. Przeczytaj wersety: 
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Alma 46:8–10 i poszukaj lekcji, które Mormon chciał 
nam przekazać na podstawie tej niebezpiecznej sytuacji.

Moroni, naczelny dowódca armii Nefitów, rozdarł swój 
płaszcz i z jego kawałka wykonał „hasło wolności”, by 
zwołać ludzi do obrony swobód.

Przeczytaj fragment: Alma 46:12–13 i zaznacz, co 
Moroni napisał na swoim sztandarze. Odszukaj, w jaki 
sposób przygotował się do przedstawienia ludziom ha-
sła wolności. Zastanów się, czego te wersety uczą nas 
na temat charakteru Moroniego. Przeczytaj również 
wersety: Alma 48:11–13, 17–18, by jeszcze lepiej poznać 
Moroniego. Możesz zaznaczyć te cechy Moroniego, 
które chciałbyś w sobie rozwinąć.

 2. W dzienniku do studiowania napisz o jednej lub kilku 
cechach Moroniego z wersetów: Alma 46:12–13 oraz 

Alma 48:11–13, 17–18. Wyjaśnij, dlaczego chciałbyś mieć te ce-
chy i jak możesz starać się je rozwijać.

Przeczytaj fragment: Alma 46:18–22 i dowiedz się, w 
jaki sposób ludzie zareagowali na wezwanie Moro-
niego do walki o wolność. Przymierze wspomniane w 
wersecie 20. jest szczególną obietnicą, którą ta grupa 
Nefitów złożyła Bogu.

Na podstawie wersetu: Alma 46:20 odpowiedz, 
dlaczego Moroni chciał, by Nefici zawarli z Bogiem 
przymierze, zobowiązujące ich do obrony swych praw i 
religii?   
 

W wersetach: Alma 46:28–37 czytamy o tym, że Nefici 
pod wodzą Moroniego, pokonali armię Amalikiasza. 
Jednak Amalikiasz wraz z kilkoma osobami uciekł i 
przyłączył się do Lamanitów. Wielu zwolenników Ama-
likiasza, którzy zostali pokonani, przystąpiło do przy-
mierza na rzecz wolności. Osoby, które tego nie zrobiły, 
zostały skazane na śmierć. Na podstawie doświadczeń 
Nefitów uczymy się następującej zasady: Jeśli bez 
względu na zagrożenie przestrzegamy przykazań, 
tak jak Moroni, Bóg nas umacnia i błogosławi.

Po bitwie Moroni zarządził, by hasło wolności wy-
wieszono na każdej wieży w kraju Nefitów w formie 
„sztandaru”, jako przypomnienie ich zobowiązania do 
walki i obrony wolności (zob. Alma 46:36).

W broszurze Dla wzmocnienia młodzieży Rada Prezy-
denta Kościoła napisała: „Nasi drodzy młodzi męż-
czyźni i młode kobiety, pokładamy w Was wielkie 
zaufanie. Jesteście ukochanymi synami i córkami Boga 
i On pamięta o Was. Przyszliście na ziemię w czasach 
wielkich możliwości, a także wielkich wyzwań. Normy 
opisane w tej broszurze pomogą Wam podejmować 
ważne decyzje teraz i w przyszłości. Obiecujemy, że 
jeśli będziecie dochowywać zawartych przez was 

przymierzy i przestrzegać tych norm, będziecie błogo-
sławieni towarzystwem Ducha Świętego, Wasza wiara 
i świadectwo wzmocnią się, a Wy będziecie cieszyć się 
rosnącym szczęściem” ([2011], ii).

 3. Na podstawie tego, czego dowiedziałeś się z przesła-
nia Rady Prezydenta Kościoła, w dzienniku do studiowa-

nia odpowiedz na następujące pytania:
 a. Jakie obietnice stoją za dochowywaniem zawartych przez cie-
bie przymierzy ewangelii i przestrzeganiem norm, zgodnie z tym, 
co napisano w broszurze Dla wzmocnienia młodzieży ?
 b. Popatrz na spis treści w broszurze Dla wzmocnienia mło-
dzieży i wybierz jeden temat. W jaki sposób przestrzeganie norm 
w tej dziedzinie błogosławi twoje życie? Jak może je błogosławić 
w przyszłości?

Alma 47
Amalikiasz zostaje królem Lamanitów w wyniku zdrady i 
oszustwa
Co byś zrobił, gdyby w czasie wojny ktoś pokazał ci 
księgę, która ujawnia plan zgładzenia ciebie i twojej 
rodziny przez twojego wroga? Alma 47 to rozdział, 
którego treść pomaga lepiej zrozumieć plany naszego 
wroga, jakim jest diabeł.

Alma 47 opisuje liczne oszustwa, których Amalikiasz 
dopuszczał się, by zostać królem i poprowadzić La-
manitów do walki przeciw Nefitom. Jego ostatecznym 
celem było zniewolenie wszystkich Nefitów i panowa-
nie nad nimi.

Najpierw Amalikiasz i jego zwolennicy poszli do 
kraju Nefi, zamieszkiwanego przez Lamanitów. Król 
Lamanitów chciał walczyć z Nefitami, ale wielu jego 
ludzi bało się tego. Zatem król poprosił Amalikiasza, 
by zmusił przestraszonych Lamanitów do przyłącze-
nia się do walki. Amalikiasz pomaszerował na górę, 
gdzie schronili się ci ludzie, ale nie chciał zrobić tego, 
o co poprosił go król. Chciał zostać dowódcą prze-
straszonych Lamanitów, podstępem przekonując ich 
przywódcę, Lehontiego, by zszedł z góry. Amalikiasz 
zamierzał otruć Lehontiego po jego zejściu na dół.

Przestudiuj fragment: Alma 47:10–12. Ile razy Amalikiasz 
nakłaniał Lehontiego, by opuścił bezpieczne miejsce? 
Przeczytaj też wersety: Alma 47:17–19. W jaki sposób 
Amalikiasz zabił Lehontiego, gdy ten zszedł z góry?

Starszy Robert D. Hales z Kworum 
Dwunastu Apostołów nauczał, że w 
dzisiejszych czasach ludzie mogą próbo-
wać zniszczyć naszą wiarę i świadectwo 
namawiając nas, byśmy opuścili miejsce 
duchowego bezpieczeństwa i przeszli na 

terytorium wroga: „W Księdze Mormona czytamy o 
Lehontim i jego armii, która rozbiła namioty w pobliżu 
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góry. Zdradziecki Amalikiasz namówił Lehontiego, by 
‘zszedł’ i spotkał się z nim w dolinie. Lecz kiedy Lehonti 
zszedł z góry, ‘[dawkowano]’ mu truciznę, aż umarł i 
jego armia wpadła w ręce Amalikiasza (zob. Alma 47). 
Kłótniami i oskarżeniami niektórzy ludzie kuszą nas, 
abyśmy zeszli z góry. Owe góry to miejsce, gdzie jest 
światło. […] Jest to bezpieczne miejsce. Tam jest prawda 
i wiedza” („Chrześcijańska odwaga: Cena bycia 
uczniem”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 74).

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jakimi sposobami Szatan stara się nakłonić nas, byśmy opu-
ścili nasze duchowe schronienie?
 b. Czy myślisz, że Szatan stara się namawiać młodych ludzi, by 
po trochu obniżali swoje normy? Co na przykład stara się robić?
 c. Jaką konkretną rzecz możesz zrobić, by pozostać na wysokim 
poziomie duchowości? Nad którą z norm ewangelii musisz po-
pracować tak, aby nie doszło do jej stopniowego zaniżania?

Podobnie do Amalikiasza Szatan stara się nas znisz-
czyć i skusić, abyśmy stopniowo obniżali nasze 
normy.

Alma 48–49
Moroni nakłania Nefitów, by umacniali się pod względem 
fizycznym i duchowym
W czasie, gdy Amalikiasz starał się zdobyć władzę nad 
Lamanitami i Nefitami „oszustwem i podstępem” 
(Alma 48:7), Moroni opierał się na zupełnie innych 
zasadach. Przeczytaj fragment: Alma 48:7–10 i dowiedz 
się, co zrobił Moroni, wiedząc, że Amalikiasz wkrótce 
przyjdzie na czele armii Lamanitów, by walczyć z 
Nefitami. Możesz zaznaczyć następujące działania: 
(1) Moroni nakłaniał ludzi, by byli wierni Bogu w trud-
nych czasach (zob. werset 7). (2) Pomagał wzmocnić 
słabe punkty obrony (zob. wersety 8–9). (3) Nakłaniał 
ludzi do popierania i obrony „wiary chrześcijan” oraz 
Kościoła (zob. werset 10).

Podobnie jak Moroni, który pomagał swojemu ludowi 
przygotować się na trudne czasy i przetrwać je, przy-
wódcy kościelni dają nam wskazówki, jak możemy wy-
trwać mimo problemów. Obok wersetów: Alma 48:7–10 
możesz zapisać następującą prawdę: Gdy będziemy 
słuchać rad sług Pana, będziemy przygotowani na 
stawienie czoła życiowym przeciwnościom.

Lamanici początkowo planowali zaatakować miasto 
Ammonihah, a następnie miasto Noe, bo wcześniej 
były to najsłabiej zabezpieczone miasta Nefitów. Prze-
czytaj wersety: Alma 49:4–5, by dowiedzieć się, jak zare-
agowali Lamanici, gdy zobaczyli przygotowania, które 
Nefici poczynili w Ammonihah. Lamanici zdecydowali 
się odstąpić od ataku na miasto, bo było ono bardzo 

dobrze przygotowane do obrony. Przeczytaj fragment: 
Alma 49:12–14, by dowiedzieć się, jaka była reakcja 
Lamanitów, gdy spróbowali atakować miasto Noe.

 5. Poświęć trochę czasu, by przejrzeć kilka przemówień z 
najnowszej konferencji generalnej (w Ensign lub Liaho-

nie ). W dzienniku do studiowania podsumuj rady udzielone przez 
jednego lub kilku mówców. W jaki sposób mogą się one okazać 
pomocne w trudnych momentach twojego życia? Jak możesz z 
nich skorzystać?

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję:  Alma 45–49 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 21: DZIEŃ 2

Alma 50–52; 54–55
Wprowadzenie
Moroni nadal pomagał swemu ludowi w fortyfiko-
waniu miast, by móc się w nich bronić. Nefici mieli 
przewagę nad Lamanitami do czasu, gdy zaczęły ich 
osłabiać bunt i niegodziwość. Mimo wysiłków Moro-
niego, by zjednoczyć i bronić ludzi, Nefici stracili wiele 
miast z powodu wewnętrznych sporów. W końcu Mo-
roni, Teankum i Lehi odzyskali miasto Mulek i pokonali 
jedną z największych armii Lamanitów. Ammoron, 
niegodziwy przywódca Lamanitów, próbował nego-
cjować wymianę jeńców, ale Moroni odzyskał Nefitów 
wziętych do niewoli bez rozlewu krwi. Trwał niewzru-
szony i nie zgadzał się na kompromisy podsuwane 
przez Ammorona i jego zwolenników.

Alma 50–51
Nefici są wzmocnieni i dobrze im się powodzi, gdy słuchają 
Pana i nie dopuszczają do rozłamu między sobą
Pomyśl o sytuacji, w której zmagałeś się z jakimś 
problemem, na przykład pokusą, problemem zdrowot-
nym, problemem w szkole, problemem w relacjach z 
przyjaciółmi lub członkami rodziny. Czy chciałeś wtedy 
mieć więcej duchowej siły?
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Prezydent Henry B. Eyring z Rady Prezy-
denta Kościoła powiedział: „Gdy moce 
[grzechu] stają się coraz potężniejsze, 
duchowa siła, która kiedyś była wystarcza-
jąca, teraz okaże się zbyt słaba. Duchowy 
wzrost, który kiedyś uważaliśmy za 

możliwy do osiągnięcia, zostanie zastąpiony znacznie 
większym. Zarówno potrzeba duchowej siły, jak i 
szanse, by ją zdobyć, powiększą się w stopniu, którego 
na własną zgubę nie doceniamy” („Always”, Ensign, 
październik 1999, str. 9).

Przygotowania Nefitów do walk mogą pomóc nam na-
uczyć się następującej prawdy: Jeśli przygotujemy się 
duchowo, będziemy mogli przezwyciężyć trudno-
ści, które niesie życie.

Przeczytaj wersety: Alma 50:1–6. Co zrobili Nefici, by 
wybudować fortyfikacje wokół swoich miast? Przeczytaj 
werset: Alma 50:7. Co jeszcze zrobili Nefici w ramach 
przygotowań do bitwy?

Zbudowali umocnienia, które dały im oparcie w bardzo 
trudnych czasach. Możemy wziąć z nich przykład i 

budować naszą duchową siłę już teraz, by móc ko-
rzystać z niej w obliczu problemów. Duchowa siła 
rośnie najszybciej poprzez stały, codzienny wysiłek. 
Stajemy się silni duchowo, gdy codziennie studiujemy 
pisma święte, modlimy się, uczęszczamy na spotkania 
kościelne, wypełniamy zadania w ramach naszych po-
wołań, wyrażamy wdzięczność Bogu, służymy ludziom 
oraz słuchamy rad naszych kościelnych przywódców i 
stosujemy się do nich.

 1. Uzupełnij poniższe zdania w swoim dzienniku do stu-
diowania pism świętych:

 a. Mogę wyrobić w sobie większą siłę duchową poprzez (wy-
mień kilka rzeczy, które możesz zrobić).
 b. Będę bardziej konsekwentnie (wybierz jedną czynność z listy, 
którą przed chwilą zrobiłeś) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  każdego dnia, by 
budować moją duchową siłę.

Przeczytaj fragment: Alma 50:19–23 i dowiedz się, jak 
Pan błogosławił Nefitów, którzy byli wierni Mu bez 
względu na okoliczności. Możesz zapisać następującą 
zasadę obok tych wersetów: Wierność Bogu sprowa-
dza błogosławieństwa, nawet w trudnych czasach. 
Spójrz na werset: Alma 50:21, by dowiedzieć się, co 
zdaniem Mormona sprawiło, że Nefici stracili owe 
błogosławieństwa

W czasie gdy Moroni przewodził Nefitom w bitwach z 
Lamanitami, naczelnym sędzią Nefitów został Paho-
ran. Był prawym człowiekiem i starał się zaprowadzić 
pokój w kraju. Jednak pewna grupa Nefitów chciała 
zmienić nefickie prawo i mieć u władzy króla, a nie 
sędziów. Sprawę oddano pod głosowanie i ludzie 
opowiedzieli się za utrzymaniem rządów sędziów, ale 
rojaliści nie zgodzili się z głosem ludu i odmówili walki 
z Lamanitami, gdy ci natarli na Nefitów. Moroni musiał 
poprowadzić swoje armie przeciwko rojalistom, by 
zmusić ich do przystąpienia do Nefitów. To znacznie 
osłabiło siły Nefitów w walce z Lamanitami (zob. Alma 
51:1–21).

Przeczytaj wersety: Alma 51:22–27 i poszukaj dowodów 
na to, że Lamanitom udało się zapanować nad Nefitami 
z powodu sporu z rojalistami. Zastanów się nad nastę-
pującą prawdą: Rozłam i spory niszczą pokój.

 2. Przeczytaj fragmenty: Alma 50:39–40 oraz Alma 
51:22 i zwróć uwagę na to, jak gorliwie Pahoran i Moroni 

starali się zaprowadzić pokój w kraju. Pomyśl o chwilach, gdy wi-
działeś kłótnie wśród przyjaciół, członków rodziny, kolegów ze 
szkoły lub innych osób. Zastanów się też nad cechami kogoś, kto 
stara się, by panował spokój. Napisz w swoim dzienniku do stu-
diowania o cechach, które może mieć taka osoba.
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Alma 52
Moroni i Teankum łączą swe siły w walce z Lamanitami
W wersetach: Alma 51:33–34 czytamy, że Amalikiasz 
został zabity przez Teankuma, jednego z największych 
dowódców Nefitów. Po śmierci Amalikiasza dowodze-
nie nad armiami Lamanitów objął jego brat Ammoron. 
Moroni poinstruował Teankuma, by nadal umacniał i 
ochraniał północną część kraju Obfitość i, jeśli będzie 
to możliwe, odzyskał nefickie miasta, zajmowane przez 
Lamanitów (zob. Alma 52:1–10). Przeczytaj fragment: 
Alma 52:15–17 i dowiedz się, dlaczego Teankum 
zrezyg nował z ataku na miasto Mulek.

Teankum wiedział, że trudno byłoby pokonać wroga 
w jego twierdzy. Z tej historii uczymy się następującej 
zasady: Kiedy nie zbliżamy się do twierdzy prze-
ciwnika, jesteśmy lepiej przygotowani, by unikać 
pokus i oprzeć się im.

 3. Jakie miejsca mogą być uznane za twierdzę przeciw-
nika? (To miejsca lub sytuacje, w których możesz być pod 

presją grzechu — na przykład impreza, w czasie której ludzie piją 
alkohol lub oglądają nieodpowiedni film). Wypisz kilka takich 
miejsc w dzienniku do studiowania pism świętych. Napisz także, 
dlaczego powinieneś ich unikać.

To były trudne czasy dla Nefitów, bo Lamanici przejęli 
wiele nefickich miast i trwały walki z rojalistami. Lama-
nici traktowali zdobyte miasta jak swoje twierdze, więc 
Nefitom było trudno je odzyskać. Moroni wymyślił plan 
wyprowadzenia Lamanitów z miasta Mulek, aby Nefici 
mogli je odbić. Przeczytaj fragment: Alma 52:21–26, by 
dowiedzieć się, co zrobili Moroni i Teankum.

 4. Napisz w dzienniku do studiowania, co zrobili Moroni 
i Teankum, by zdobyć miasto Mulek (zob. Alma 52:21–

26). Napisz też, co myślisz o Moronim jako o najwyższym do-
wódcy. Co sprawia, że był dla Nefitów dobrym dowódcą?

Alma 54–55
Moroni odmawia wymiany więźniów z Ammoronem i 
odzyskuje miasto Gid
W czasie trwania wojny między Lamanitami i Nefitami 
obie strony konfliktu pojmały wielu jeńców. Przywódca 
Lamanitów, Ammoron, wysłał do Moroniego list z pro-
pozycją wymiany więźniów. Moroni chciał wymienić 
jeńców, by wybawić uprowadzonych Nefitów i by jego 
armie nie musiały żywić pojmanych Lamanitów. (Zob. 
Alma 54:1–2.)

Jednakże w swoim liście Ammoron zażądał, by Nefici 
się poddali i oddali pod rządy Lamanitów. Napisał, że 
Nefici są mordercami, a Lamanici, walcząc z nimi, są 
usprawiedliwieni. Napisał też, że nie ma Boga. (Zob. 
Alma 54:16–24).

Gdy Moroni otrzymał ten list, wiedział, że Ammoron 
kłamie. Ammoron wiedział, że Lamanici nie walczyli 
z Nefitami ze słusznych pobudek. Moroni powiedział, 
że nie wymieni jeńców i nie zwiększy sił Lamanitów. 
Chciał znaleźć sposób, by odzyskać nefickich jeńców 
bez wymieniania ich na jeńców Lamanitów. (Zob. 
Alma 55:1–2).

Przeczytaj fragment: Alma 55:3–24, by dowiedzieć się, 
co zrobił Moroni, by uwolnić nefickich więźniów.

Gdy Moroni odmówił pójścia na ugodę z Ammoro-
nem i znalazł sposób, by uwolnić nefickich jeńców, 
zapobiegł zdobyciu przez Lamanitów ogromnej 
przewagi nad Nefitami i sam zdobył ją nad Lamani-
tami. Z przykładu Moroniego uczymy się następującej 
prawdy: Jeśli ufamy Panu i jesteśmy Mu posłuszni 
we wszystkich szczegółach, On wzmacnia nas w 
obliczu trudności.

Historia opisana w wersetach: Alma 55:3–24 jest 
bardzo ekscytującą relacją o akcji ratunkowej. Pomyśl o 
członku rodziny lub przyjacielu, któremu spodobałaby 
się ta historia. Znajdź czas, by mu ją opowiedzieć. Mo-
żesz też podzielić się z tą osobą treścią zasady napisa-
nej tłustym drukiem w poprzednim akapicie i wyjaśnić, 
w jaki sposób Moroni udowodnił działanie tej zasady.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 50–52; 54–55 i ukończyłem ją w 
dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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Cechy rozwinięte 
przed bitwą

Cechy zademon-
strowane w czasie 

bitwy

Młody wojownik — Młody Święty w Dniach Ostatnich

CZĘŚĆ 21: DZIEŃ 3

Alma 53; 56–58
Wprowadzenie
Helaman i Moroni walczyli z Lamanitami w różnych 
częściach kraju. Helaman wysłał list do Moroniego. 
Opisał w nim bitwy swoich armii i wyraził zaufanie do 
2060 młodych wojowników i zadowolenie z powodu ich 
wielkiej wiary. Z powodu wiary i odwagi tych nefickich 
żołnierzy Pan pomagał im wygrywać bitwy i w trudnych 
chwilach błogosławił ich pewnością i nadzieją.

Alma 53; 56
Armie Antipusa i Helamana pokonują najsilniejszą armię 
Lamanitów
W czasie gdy Moroni walczył z Lamanitami w jednej 
części kraju, Helaman przewodził swojej armii w innym 
miejscu. W jego armii było 2000 młodych synów ludu 
Ammona. Ich rodzice zawarli przymierze, że nigdy 
więcej nie sięgną po broń, by walczyć z wrogami. Ich 
synowie jednak nie zawarli takiego przymierza i mogli 
pomóc armiom Nefitów (zob. Alma 53:10–18).

 1. Narysuj poniższy rysunek w swoim dzienniku do stu-
diowania. Przeczytaj fragment: Alma 53:18–21 i poszukaj 

określeń, które opisują cechy, jakie wypracowało w sobie 2000 
tych młodych ludzi, zanim rozpoczęli służbę w armii. Wypisz okre-
ślenia, które znalazłeś, pod nagłówkiem „Cechy rozwinięte przed 
bitwą”. Możesz zaznaczyć te określenia w swoim pismie świętym.

Lamanici znacznie przewyższali liczebnością armię 
Antipusa, nefickiego dowódcy wojskowego, w czasie 
gdy bronił on wyznaczonej mu części kraju. Dlatego 
Antipus ucieszył się, gdy Helaman przyprowadził 2000 
młodych wojowników dla wzmocnienia jego armii 
(Alma 56:9–10).

W czasie ich pierwszej bitwy 2000 młodych wojowni-
ków odwiodło największą armię Lamanitów, a Antipus 
nakazał swojej armii ścigać Lamanitów z drugiej strony. 

Armia Antipusa dogoniła armię Lamanitów, która 
zatrzymała się, by z nimi walczyć. Młodzi wojownicy, 
którzy szli naprzód, zauważyli, że Lamanici przestali 
ich ścigać. Nie wiedzieli, czy Lamanici zatrzymali się, 
by zwabić ich w swoim kierunku i ich zniszczyć czy też 
zatrzymali się, bo dogoniła ich armia Antipusa. Hela-
man nie wiedział, czy powinni zawrócić i zaatakować 
Lamanitów. (Zob. Alma 56:29–43).

Przeczytaj fragment: Alma 56:43–48 i poszukaj określeń, 
opisujących cechy tych młodych ludzi, które ujawniły się 
w krytycznym momencie bitwy. Wypisz to, co znalazłeś, 
w dzienniku do studiowania pod nagłówkiem „Cechy 
zademonstrowane w czasie bitwy”. Możesz też zazna-
czyć te określenia w swoim piśmie świętym.

Przestudiuj wersety: Alma 56:49, 54–56, by dowiedzieć 
się, co spotkało 2000 młodych wojowników, którzy 
zawrócili i walczyli z Lamanitami. Poszukaj zdań, 
które opisują następującą prawdę: Jeśli kierujemy się 
wiarą, możemy otrzymać siłę od Boga.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. W jaki sposób rozwijanie cech tych młodych wojowników 
może pomóc ci w trudnych sytuacjach?
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 b. Opisz sytuację, w której ty (lub ktoś, kogo znasz) wykazałeś 
się wiarą i poczułeś przypływ siły od Boga, dzięki której poradzi-
łeś sobie w trudnej sytuacji.

Alma 57
Armia Helamana odzyskuje miasta Antiparah i Kumeni
Helaman i jego armia zdołali przejąć z rąk Lamanitów 
miasta Antiparach i Kumeni. W tym czasie Helaman 
otrzymał dodatkowych żołnierzy, którzy wzmocnili 
jego armię. Dołączyło do niego tysiąc wojowników 
z Zarahemli oraz kolejnych 60 młodych ludzi z ludu 
Ammona (zob. Alma 57:1–12).

Wkrótce po tym, jak armia Helamana zajęła miasto 
Kumeni, Lamanici ponownie zaatakowali. Armia 
Helamana stoczyła ciężki bój, w którym 2060 młodych 
wojowników stanowiło wielkie wsparcie dla całej armii. 
Przeczytaj wersety: Alma 57:19–21, by odszukać cechy 
młodych wojowników, które ujawniły się w tej walce. 
Możesz dodać je do listy „Cechy zademonstrowane w 
czasie bitwy” w dzienniku do studiowania i zaznaczyć 
je w swoim piśmie świętym.

 3. Jedną z najważniejszych cech tych młodych wojowni-
ków było to, że byli „ściśle” posłuszni (Alma 57:21). W 

dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:
 a. Jak myślisz, co znaczy „ściśle” przestrzegać jakiegoś przyka-
zania?
 b. Jak myślisz, w jaki sposób ścisłe posłuszeństwo słowom do-
wódcy pomogło młodym wojownikom wygrać tę bitwę?
 c. W jaki sposób ścisłe przestrzeganie przykazań Pana wspo-
maga cię w czasie duchowych bitew?

W swoim piśmie świętym lub w swoim dzienniku do 
studiowania możesz zapisać następującą zasadę: Gdy 
jesteśmy ściśle posłuszni Panu, On wzmacnia 
nas w czasie naszych życiowych bitew. Przeczytaj 
następującą wypowiedź Starszego Russella M. Nel-
sona z Kworum Dwunastu Apostołów, który wyjaśnił, 
dlaczego „ścisłe” przestrzeganie przykazań Boga jest 
takie ważne:

„[Zetkniecie] się z ludźmi, którzy będą wybierać, któ-
rych przykazań przestrzegać i będą ignorować te, które 
będą łamać. Nazywam to jadłospisowym podejściem 
do posłuszeństwa. Takie praktyki wybierania i prze-
bierania nie są właściwe. Doprowadzą one do nie-
szczęścia. Aby przygotować się na spotkanie z Bogiem, 
należy przestrzegać wszystkich Jego przykazań. Do ich 
przestrzegania potrzebna jest wiara, a przestrzeganie 
Jego przykazań wzmocni waszą wiarę.

Posłuszeństwo umożliwia nieograniczony napływ bło-
gosławieństw Boga. Pobłogosławi On swoje posłuszne 
dzieci wolnością od niewoli i smutku. I pobłogosławi 
On je większym światłem.

[…] Posłuszeństwo przykazaniom Boga zapewni 
ochronę fizyczną i duchową” („Z wiarą patrz w przy-
szłość”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 34–35).

Przeczytaj wersety: Alma 57:25–27 i poszukaj po-
wodów, dla których Pan użył Swej mocy, by chronić 
młodych wojowników. Co robi na tobie największe 
wrażenie, jeśli chodzi o młodych wojowników, gdy 
czytasz te wersety?

Nawet jeśli jesteśmy prawymi ludźmi, Bóg nie zaw-
sze będzie nas chronił przed trudnościami. Mimo 
że młodzi wojownicy zostali ocaleni od śmierci, to 
jednak wszyscy odnieśli rany (zob. Alma 57:25), a wielu 
innych prawych Nefitów poległo w walce (zob. Alma 
57:26). Bóg jednak zawsze będzie podtrzymywał nas 
w trudnych chwilach i błogosławił nas tym wszystkim, 
czego potrzebujemy. W ostatecznym rozrachunku da 
On wszystkim, którzy są posłuszni Jego przykazaniom, 
wieczne błogosławieństwa.
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Alma 58
Armie Nefitów czekają na zaopatrzenie i odzyskują miasto 
Manti
Oprócz walk z toczonych z Lamanitami, armia Hela-
mana stawiała czoła innym przeciwnościom. Ich bitwy 
rozgrywały się w pewnej odległości od Zarahemli, 
która była siedzibą władzy Nefitów. Armia Helamana 
wygrała kilka bardzo trudnych bitew, ale nie otrzymy-
wała żywności, zapasów ani dodatkowych oddziałów 
żołnierzy, których potrzebowała. Nie wiedzieli, dla-
czego państwo ich nie wspiera. (Zob. Alma 58:7–9).

 4. Przeczytaj wersety: Alma 58:10–12 i odpowiedz na 
następujące pytania:

 a. Co zrobili Nefici, gdy znaleźli się w tej trudnej sytuacji?
 b. Jak Pan odpowiedział na ich szczere błagania i modlitwy?
 c. Na podstawie wersetu: Alma 58:12 odpowiedz, jak uczucie 
pewności zesłane przez Pana pomogło Helamanowi i jego armii?

W piśmie świętym lub swoim dzienniku do studio-
wania zapisz następującą zasadę: Jeśli w trudnych 
chwilach zwracamy się do Boga, możemy odczuć 
Boże pocieszenie, które wzmocni naszą wiarę i da 
nam nadzieję.

Mimo osłabienia armii, Helamanowi i jego żołnierzom 
udało się zdobyć miasto Manti (zob. Alma 58:13–41). 
Helaman przypisał wszystkie zwycięstwa swojej armii 
pomocy Pana (zob. Alma 58:37).

Nadal zachwycał się on powodzeniem młodych 
wojowników. Przestudiuj fragment: Alma 58:39–40 i 
poszukaj słów i zwrotów, które ukazują, w jaki spo-
sób młodzi wojownicy okazywali odwagę w trudnych 
okolicznościach. Możesz zaznaczyć te słowa i zwroty w 
swoim piśmie świętym.

 5. Napisz w dzienniku do studiowania o trudnych chwi-
lach w twoim życiu, gdy prosiłeś Boga o pomoc i czułeś 

Jego wsparcie.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 53; 56–58 i ukończyłem ją w dniu  
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 21: DZIEŃ 4

Alma 59–63
Wprowadzenie
Helaman napisał do Moroniego list, w którym zrela-
cjonował wysiłki swojej armii i poprosił go o pomoc od 
władz Nefitów. Moroni ucieszył się na wieść o sukce-
sach Helamana, ale gniewało go to, że rząd ociąga się 
z wysłaniem posiłków. Moroni napisał karcący list do 
naczelnego sędziego Pahorana. W odpowiedzi Pahoran 
opisał bunt antyrządowy. Moroni pomaszerował mu z 
pomocą i pokonał rebeliantów. Wtedy zjednoczone ar-
mie Nefitów zwyciężyły Lamanitów. Po 14 latach wojny 
w kraju Nefitów znów zapanował pokój, a Helaman i 
jego bracia mogli skupić się na budowaniu Kościoła.

Alma 59
Nefici tracą swoją twierdzę, a Moroni boleje nad 
niegodziwością ludzi
Gdy Moroni otrzymał list od Helamana z opisem 
sukcesów jego armii, cieszył się wraz ze swymi ludźmi. 
Wysłał następnie list do Pahorana, przywódcy Nefitów w 
Zarahemli, prosząc go o wysłanie posiłków i prowiantu 
do Helamana. Posiłków jednak nie przysłano. Wtedy 
Lamanici zaatakowali miasto Nefihah i zdobyli je, a 
mieszkańcy Nefihah byli zmuszeni ratować się ucieczką.

Przeczytaj wersety: Alma 59:9–12 i dowiedz się, jak 
Moroni zareagował na wieść o zwycięstwie Lamanitów. 
Możesz zaznaczyć w piśmie świętym w wersecie: Alma 
59:9 następujące zdanie: „łatwiej jest obronić miasto 
przed Lamanitami, niż je odzyskać”. Z tego stwierdze-
nia uczymy się następującej zasady: Lepiej i łatwiej 
jest pozostawać wiernym niż powrócić do wiary z 
oddalonych od niej ścieżek.
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 1. Przestudiuj zdanie, które zaznaczyłeś we fragmencie: 
Alma 59:9 i zasadę napisaną tłustym drukiem w poprzed-

nim akapicie. W dzienniku do studiowania odpowiedz na nastę-
pujące pytania:
 a. Dlaczego łatwiej jest unikać uzależnienia od szkodliwych sub-
stancji niż zwalczyć nałóg?
 b. Dlaczego łatwiej jest dbać o swoje świadectwo niż je odzyski-
wać?
 c. Dlaczego może być łatwiej pozostać aktywnym członkiem Ko-
ścioła niż wracać na łono Kościoła po okresie nieaktywności?

Alma 60–62
Moroni pyta Pahorana o przyczynę ociągania się rządu
Gdy miasto Nefihah zostało zdobyte przez Lamanitów, 
Moroni postanowił zwrócić się z apelem do Pahorana, 
naczelnego sędziego w Zarahemli. Przeczytaj wersety: 
Alma 60:17–24 i poszukaj, jakie oskarżenia wysuwa 
Moroni względem Pahorana i ludzi w Zarahemli.

Przeczytaj jeszcze raz werset: Alma 60:23 i zwróć 
uwagę na słowa Moroniego o konieczności oczysz-
czenia naczynia najpierw „od wewnątrz”. Miał na 
myśli wyplenienie korupcji spośród ludzi sprawujących 
władzę nad Nefitami i spośród samych Nefitów. To 
zdanie może odnosić się także do naszego życia. Wy-
obraź sobie brud lub błoto wewnątrz filiżanki. Nawet 
jeśli umyjesz filiżankę z zewnętrz, czy będziesz się czuł 
komfortowo, pijąc z niej?

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jeśli pomyślimy o sobie jak o „naczyniach”, co twoim zda-
niem oznacza oczyścić naczynie od wewnątrz?
 b. Dlaczego oczyszczenie wnętrza naszego naczynia sprawia, że 
możemy lepiej służyć w królestwie Pana?

Jak czytamy we fragmencie: Alma 60:33–36, Moroni 
napisał Pahoranowi, by szybko wysłał ludzi i żywność 
dla jego armii i dla armii Helamana. Gdyby Pahoran 
tego nie zrobił, Moroni miał poprowadzić swoją armię 
do Zarahemli i zmusić Pahorana, by to uczynił. Pahoran 
otrzymał list Moroniego i szybko mu odpisał. Przeczytaj 
wersety: Alma 61:1–5 i dowiedz się, co wydarzyło się w 
Zarahemli.

Przeczytaj fragment: Alma 61:9–14 i zastanów się nad 
tym, w jaki sposób Pahoran odpowiedział na oskar-
żenia Moroniego. Możesz zaznaczyć te sformuło-
wania, które ukazują wspaniały charakter Pahorana. 
Nie poczuł się urażony, lecz wezwał Moroniego, by 

zjednoczyli się w walce z wrogiem, polegając na sile 
Pana. Przeczytaj werset: Alma 62:1 i dowiedz się, jak 
poczuł się Moroni, gdy otrzymał odpowiedź Pahorana.

Możesz zapisać następujące prawdy w swoim dzien-
niku do studiowania: Możemy postanowić, że żadne 
słowa ani czyny nas nie urażą. Kiedy jednoczymy 
się w prawości z innymi, jesteśmy silniejsi w na-
szej walce ze złem.

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Aposto-
łów nauczał:

„Dzięki wzmacniającej mocy Zadośćuczy-
nienia Jezusa Chrystusa wy i ja możemy 
być błogosławieni, aby unikać obrażania 
się i zatriumfować nad tym uczuciem. 
‘Pokój pełny mają ci, którzy kochają twój 
zakon, na niczym się nie potkną’ (Psalm 

119:165). […]

Moroni […] napisał do Pahorana, mówiąc: ‘Mam 
wobec was zarzut’ (Alma 60:2) i surowo oskarżając go 
o bezmyślność, opieszałość i zaniedbanie. Pahoran bez 
trudu mógł oburzyć się na Moroniego i jego list, ale 
zdecydował, że się nie obrazi. […]

Jedna z najwspanialszych oznak naszej duchowej doj-
rzałości objawia się w sposobie reagowania na słabości, 
brak doświadczenia czy potencjalnie obraźliwe dzia-
łania innych osób. Jakaś rzecz, wydarzenie czy słowo 
mogą być obraźliwe, ale wy i ja możemy zdecydować, 
że się nie obrazimy — i że powiemy z Pahoranem: ‘To 
nie ma znaczenia’ [Alma 61:9]” („Na niczym się nie 
potkną”, Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 90–91).

 3. Przypomnij sobie sytuację, gdy postanowiłeś, że nie 
obrazisz się za słowa i czyny innych ludzi. Napisz krótki 

tekst o tym, jak ważny jest świadomy wybór, by się nie obrażać.

Jak czytamy w rozdziale: Alma 62, Moroni przypro-
wadził swoją armię do Zarahemli, by pomóc Pahora-
nowi obalić rojalistów — nefickich odstępców, którzy 
chcieli wybrać króla i wejść w sojusz z Lamanitami. 
Przez rojalistów Pahoran nie mógł posłać żołnierzy ani 
zapasów Moroniemu i Helamanowi. Moroni i Paho-
ran połączyli swe siły i zostali wspomożeni przez inne 
armie Neofitów, by wyprzeć Lamanitów poza granice 
kraju. W tym czasie wielu Lamanitów odpokutowało i 
przystąpiło do ludu Ammona.

Wyobraź sobie trudności, w obliczu których mogą 
stawać rodziny i poszczególne osoby u schyłku ta-
kiej wojny. Przeczytaj wersety: Alma 62:39–41, by 
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przekonać się, jaki wpływ na Nefitów miały wojenne 
trudy. W trakcie czytania poszukaj prawd, które są 
zawarte w tych wersetach.

Obok fragmentu: Alma 62: 39–41 lub w dzienniku do 
studiowania zapisz następującą zasadę lub prawdę: 
Możemy zbliżać się do Pana w trudnych chwilach.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego niektórzy ludzie zbliżają się do Pana w 
obliczu przeciwności, a inni odwracają się od Niego?
 b. Czego o byciu uczniem Jezusa Chrystusa w trudnych czasach 
nauczyły cię rozdziały mówiące o wojnie?

Alma 63
Wielu Nefitów wędruje do kraju na północy
Po śmierci Helamana (zob. Alma 62:52) święte zapisy 
przejął jego brat Sziblon. Przeczytaj wersety: Alma 
63:1–2, by przekonać się, jakim człowiekiem był Szi-
blon. W rozdziale: Alma 63 Moroni i Sziblon umierają, 
a dowództwo w armii Nefitów obejmuje syn Moro-
niego, Moronihah.

Przeczytaj wersety: Alma 63:10–13. Przed śmiercią 
Sziblon przekazał Helamanowi, synowi Helamana, 
obowiązek dbania o święte kroniki. Helaman przecho-
wał te zapisy i rozpoczął nową kronikę, która stała się 
Księgą Helamana.

Alma 63:5–8 podaje, że wielu Nefitów popłynęło 
okrętami na północ i nikt o nich więcej nie słyszał. Na 
końcu rozdziału: Alma 63 dowiadujemy się też o jeszcze 
jednym sporze, który wybuchł między Nefitami i Lama-
nitami i tak kończy się długa i inspirująca Księga Almy.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Alma 59–63 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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WPROWADZENIE DO  

Księgi Helamana
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W trakcie studiowania Księgi Helamana będziesz się 
uczyć z przykładów i nauk wspaniałych mężczyzn, 
takich jak Helaman, Nefi, Lehi i Lamanita Samuel, 
którzy z odwagą okazywali posłuszeństwo Panu 
i świadczyli o Jezusie Chrystusie. Posługa tych 
mężczyzn ukazuje, że Bóg daje Swą moc, aby pomóc 
sługom w wykonywaniu Jego woli i że wysiłki 
podejmowane przez prawe osoby mogą błogosławić 
tysiące ludzi. Dowiesz się także o konsekwencjach 
dumy, niegodziwości i tajnych sprzysiężeń.

Kto napisał tę księgę?
Mormon opracował i streścił zapisy z większych 
płyt Nefiego, aby stworzyć Księgę Helamana. 
Księga ta została nazwana imieniem Helamana, 
syna Helamana i wnuka Almy Młodszego. Helaman 
otrzymał zapisy od Sziblona, swego wuja, i służył 
jako prawy naczelny sędzia nad Nefitami. Nauczał 
swych synów Nefiego i Lehiego, aby pamiętali o 
swym Odkupicielu, Jezusie Chrystusie (zob. Helaman 
5:9–14). Nauki te później zainspirowały Nefiego 
do rezygnacji z urzędu naczelnego sędziego, aby 
głosić pokutę Nefitom i Lamanitom. Gdy nawróciło 
się tysiące Lamanitów, lamanicki prorok Samuel 
pod natchnieniem głosił pokutę i prorokował 
pośród Nefitów w tym samym czasie co Nefi. Księga 
Helamana składa się z zapisów prowadzonych za 
panowania i posługi Helamana (Helaman 1–3) i 
Nefiego (Helaman 4–16). Zapisy Nefiego zawierają 
proroctwa i nauki Lamanity Samuela.

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Oryginalne kroniki, na podstawie których powstała 
księga Helamana, zostały najprawdopodobniej 
napisane w okresie od 52 r. p.n.e.  do 1 r. p.n.e.  
Mormon streścił te zapisy mniej więcej w okresie 
między  345 a  385 r. n.e. Mormon nie zapisał, kiedy i 
gdzie dokonał opracowania tej księgi.

CZĘŚĆ 22: DZIEŃ 1

Helaman 1–2
Wprowadzenie
Po śmierci Pahorana między Nefitami powstały spory 
dotyczące tego, który z jego synów — Pahoran, Paanchi 
czy Pakumeni — powinien zostać nowym naczelnym 
sędzią. Pahoran został wybrany przez lud na nowego 
naczelnego sędziego. Jeden z popleczników Paan-
chiego, człowiek o imieniu Kiszkumen, który działał 
w tajnym sprzysiężeniu, zamordował Pahorana, dzięki 
czemu Pakumeni został wyznaczony na naczelnego 
sędziego. Korzystając ze sporów i rozłamu wśród 
Nefitów, Lamanici byli w stanie zdobyć ich stolicę, 
Zarahemlę, i zabić Pakumeniego. Neficki generał 
Moronihah odbił miasto Zarahemla, a Helaman został 
wyznaczony na naczelnego sędziego. Kiszkumen zo-
stał zabity podczas próby pozbawienia życia Helamana, 
a Gadianton stał się przywódcą tajemnej bandy.

Helaman 1
Spory dotyczące tego, kto powinien zostać naczelnym 
sędzią, pozwalają Lamanitom na zdobycie Zarahemli, 
stolicy kraju Nefitów
Zastanów się, kiedy się z kimś ostatnio kłóciłeś lub 
kiedy byłeś świadkiem kłótni innych osób. Jakie pro-
blemy niesie ze sobą niezgoda? Podczas studiowania 
rozdziału: Helaman 1 poszukaj, jakie problemy spadły 
na Nefitów w wyniku sporów i zastanów się, czego 
możesz nauczyć się z ich doświadczeń.

Przeczytaj poniższe fragmenty z pism świętych i zapisz 
swoje odpowiedzi na pytania w wolnych miejscach:

• Helaman 1:1–4. Co było powodem sporów i podziału 
pośród Nefitów?   
 

• Helaman 1:5–8. Kto został wyznaczony na naczel-
nego sędziego? Jak zareagowali dwaj bracia nowego 
naczelnego sędziego?   
 

• Helaman 1:9–12. Co zrobił Kiszkumen i jakie 
przymierze zawarli on i jego tajemna banda?   
 

W czasie gdy pośród Nefitów panował spór, mężczyzna 
o imieniu Koriantumr poprowadził Lamanitów do bitwy 
przeciwko miastu Zarahemla. Przeczytaj wersety: Hela-
man 1:18–22 i dowiedz się, czego udało się Lamanitom 
dokonać dzięki sporom panującym wśród Nefitów.
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Oto jedna z prawd, jakie możemy znaleźć w tej 
opowieści: Spory osłabiają nas i jesteśmy bardziej 
podatni na wpływ przeciwnika. Możesz zapisać 
tę zasadę w swoich pismach świętych obok wersetu: 
Helaman 1:18.

 1. Aby lepiej zrozumieć tę zasadę, odpowiedz w swoim 
dzienniku do studiowania na następujące pytania:

 a. Pewna młoda kobieta kłóci się z rodzicami o swoich przyja-
ciół. Jaki to może mieć wpływ na jej nastawienie do rad udziela-
nych przez rodziców w innych kwestiach życiowych?
 b. Pewien młody mężczyzna czuje złość wobec członka swojego 
kworum kapłańskiego. W jaki sposób może to wpływać na jego 
zachowanie w kościele?
 c. Zastanów się nad tymi sferami swojego życia, w których — 
w twoim przekonaniu — panuje niezgoda między tobą a innymi 
ludźmi. Co konkretnie możesz uczynić, aby wyeliminować ten 
spór ze swego życia? Jak możesz to osiągnąć?

Wersety: Helaman 1:22–30 odnotowują, że po tym, jak 
Lamanici podbili Zarahemlę, natychmiast zaczęli iść w 
stronę miasta Obfitość, aby je również zdobyć. Armiom 
Nefitów udało się otoczyć Lamanitów i ich pokonać. 
Wielu Lamanitów zabito, a tym, którzy się poddali, 
pozwolono powrócić do ich kraju.

Helaman 2
Helaman zostaje naczelnym sędzią, a jego sługa 
powstrzymuje tajemną bandę przed odebraniem mu życia
Zanim zaczniesz studiować rozdział: Helaman 2, 
zastanów się, w jaki sposób wierna młoda kobieta 
lub młody mężczyzna staraliby się naprawić błąd lub 
odwrócić się od grzechu. Czy próbowaliby go ukryć, 
czy dążyliby do uzyskania wybaczenia ze strony Pana i 
tych, których zranili?

Po tym, jak Kiszkumen zamordował Pahorana, on i 
członkowie jego tajemnej bandy złożyli sobie obietnicę, 
że nigdy nikomu nie powiedzą, kto popełnił to mor-
derstwo. Przeczytaj wersety: Helaman 2:3–4 i zwróć 
uwagę na wyrażenie: „wszyscy przysięgli, że nikt się 
nie dowie o jego zbrodni”. Następnie przeczytaj Nauki 
i Przymierza 58:43 i dowiedz się, jak, zgodnie z wolą 
Pana, powinniśmy się zachować, kiedy popełnimy 
jakieś zło.

 2. W oparciu o wersety: Helaman 2:3–4 i Nauki i Przy-
mierza 58:43 napisz w swoim dzienniku do studiowania, 

jaka jest różnica między tym, jak Pan chce byśmy postępowali, 
gdy popełnimy grzech, a tym, jak zachował się Kiszkumen i jego 
naśladowcy.

Po śmierci Pahorana Helaman został nowym naczel-
nym sędzią, a wówczas Kiszkumen i jego banda posta-
nowili zabić także Helamana. W tym czasie przywódcą 

tajemnej bandy został człowiek o imieniu Gadianton. 
Przeczytaj wersety: Helaman 2:2–9 i w wolnym miejscu 
poniżej napisz, jak został zabity Kiszkumen:   
 

Przeczytaj wersety: Helaman 2:10–14 i dowiedz się, co 
się stało z bandą spiskowców Gadiantona. Mormon 
ostrzegał, że tajemne grupy, takie jak spiskowcy Ga-
diantona, które zwane są „tajemnymi spiskami” (zob. na 
przykład: Helaman 3:23), ostatecznie spowodują zagładę 
ludu Nefitów. Wcześniejsi prorocy Księgi Mormona rów-
nież ostrzegali przed angażowanie się w tajemne sprzy-
siężenia (zob. 2 Nefi 26:22; Alma 1:12). Księga Mormona 
naucza następującej zasady: Tajne sprzysiężenia mogą 
doprowadzić do zniszczenia społeczeństw.

Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu 
Apostołów ostrzegał przed niebezpieczeństwem 
dzisiejszych tajnych sprzysiężeń. Czytając jego wypo-
wiedź, zaznacz, co możemy zrobić, aby opowiedzieć się 
przeciwko tajnym sprzysiężeniom:

„Księga Mormona naucza, że tajne 
sprzysiężenia związane z przestępczością 
stanowią poważne wyzwanie nie tylko 
dla jednostek i rodzin, ale dla całych 
cywilizacji. Do współczesnych tajnych 
sprzysiężeń należą gangi, kartele nar-

kotykowe i zorganizowane rodziny przestępcze. Tajne 
sprzysiężenia naszych czasów funkcjonują podobnie 
jak banda Gadiantona z czasów Księgi Mormona. […] 
Mają na celu między innymi: ‘mordować, rabować, 
kraść, popełniać rozpustę i wszelkie zło wbrew prawu 
kraju oraz wbrew przykazaniom swego Boga’ [Hela-
man 6:23].

Jeśli nie będziemy ostrożni, dzisiejsze tajne sprzysię-
żenia będą mogły zdobyć władzę i wpływ tak szybko i 
tak absolutnie, jak miało to miejsce w czasach Księgi 
Mormona. […]

Księga Mormona naucza, że diabeł jest ‘autorem 
wszelkiego grzechu’ i założycielem tych tajemnych 
sprzysiężeń [Helaman 6:30]. […] Jego celem jest 
zniszczenie osób, rodzin, społeczeństw i narodów 
[zob. 2 Nefi 9:9]. Do pewnego stopnia udało mu się to 
osiągnąć w czasach opisanych w Księdze Mormona. 
Współcześnie udaje mu się to zdecydowanie zbyt 
dobrze. Dlatego tak ważne dla nas jest […], aby zająć 
stanowisko, opowiadając się za prawdą i prawem do 
czynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby nasze 
społeczeństwo było bezpieczne. 

[…] [Możemy] ‘zawsze dawać świadectwo o Bogu’, da-
jąc przykład, przestrzegając norm Kościoła i dzieląc się 
naszym świadectwem z otaczającymi nas ludźmi [zob. 
Mosjasz 18:9]” („Standing for Truth and Right”, Ensign, 
listopad 1997, str. 38).
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Zastanów się nad jednym lub dwoma sposobami 
zastosowania nauki Starszego Ballarda dotyczącej opo-
wiadania się za prawdą i dobrem w swojej społeczności 
i swoim kraju.

 3. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Helaman 1–2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 22: DZIEŃ 2

Helaman 3–4
Wprowadzenie
Podczas okresu opisanego w pierwszych rozdziałach 
Księgi Helamana Nefici cieszyli się czasem pokoju, ale 
też doświadczali sporów. Dziesiątki tysięcy Nefitów 
przyłączyły się do Kościoła w czasie pokoju. Po okresie 
wielkiego dobrobytu pokorniejsi członkowie Kościoła 
wzrastali w wierze pomimo prześladowań ze strony 
ludzi przepełnionych dumą. Jako że znaczna liczba Ne-
fitów stała się niegodziwa, stracili oni wszystkie ziemie 
na południu na rzecz Lamanitów.

Helaman 3
Wielu Nefitów emigruje na północ, podczas gdy Kościołowi 
dobrze się wiedzie mimo niegodziwości i prześladowań
Przeczytaj wersety: Helaman 3:1–2 i zwróć uwagę na 
to, że przez kilka lat pośród Nefitów nie było „żad-
nych zamieszek”. Przeczytaj wersety: Helaman 3:3, 19 
i znajdź słowa lub wyrażenia, które pokazują, jakie 
zmiany zaszły wśród ludu Nefitów.

Fragment: Helaman 3:4–16 wyjaśnia, że z powodu 
narastającej niezgody pośród Nefitów, wielu ludzi 
przeniosło się na północ. Wielu Nefitów stało się nie-
godziwych i dołączyło do Lamanitów.

Helaman — pomimo sporów i panującej niegodzi-
wości — postanowił wieść inne życie. Służył on jako 
naczelny sędzia Nefitów, a także jako ich prorok. 
Przeczytaj werset: Helaman 3:20 i zobacz, jak został 
on opisany. (Słowo: sprawiedliwie oznacza uczciwie, 
bezstronnie, bez faworyzowania).

Co w postawie Helamana robi na tobie wrażenie? Jak 
myślisz, dlaczego pozostał tak silny w czasie zamieszek 

i niegodziwości? Możesz zaznaczyć wyrażenie: nie 
ustawał w wersecie: Helaman 3:20.

Przeczytaj fragment: Helaman 3:22–26 i zaznacz, jak 
Nefici zaczęli się zmieniać na lepsze. Ile osób przystą-
piło do Kościoła?   
 

Mormon często używał słowa: „widzimy”, aby zwrócić 
naszą uwagę na prawdy, które jego zdaniem powinni-
śmy przyswoić. W wersetach: Helaman 3:27–30 słowo 
to użyte jest dwa razy, co wskazuje, że Mormon chciał, 
abyśmy zapoznali się z tymi ważnymi lekcjami. Prze-
czytaj fragment: Helaman 3:27–30, zaznacz kluczowe 
wyrażenia i znajdź lekcje, z którymi chciał nas zapo-
znać Mormon.

 1. W dzienniku do studiowania wykonaj następujące 
ćwiczenia:

 a. Zapisz, czego Mormon chciał, abyś dowiedział się z werse-
tów: Helaman 3:27–30 na temat słowa Bożego.
 b. Napisz, w jaki sposób studiowanie pism świętych pomaga ci 
w unikaniu niegodziwości i pozostawaniu na ścieżce prowadzą-
cej do obecności Boga.

Przeczytaj wersety: Helaman 3:32–34 i zwróć uwagę, 
że niektórzy członkowie Kościoła zaczęli prześladować 
innych członków Kościoła. Prześladowcami byli ludzie, 
którzy mówili, że przynależą do Kościoła, ale tak na-
prawdę byli przepełnieni dumą i nie wierzyli w nauki 
Kościoła. Z powodu ich uczynków pokorni członkowie 
Kościoła doświadczali wielu nieszczęść. Zastanów się, 
jak trudno byłoby chodzić do kościoła i być prześla-
dowanym przez innych członków Kościoła dlatego, 
że zdecydowałeś, iż będziesz postępował zgodnie ze 
słowem proroków i przykazaniami Boga.

Przeczytaj werset: Helaman 3:35, aby dowiedzieć się, w 
jaki sposób wierni członkowie Kościoła postępowali w 
czasach prześladowań i nieszczęść.

 2. W oparciu o to, czego się dowiedziałeś z wersetu: He-
laman 3:35, odpowiedz na następujące pytania w dzien-

niku do studiowania:
 a. Czy w trudnych czasach wiara pokornych członków Kościoła 
rosła czy malała?
 b. Co robili pokorni członkowie Kościoła, aby umacniać swoją 
wiarę?
 c. Jakie błogosławieństwa otrzymali ci członkowie Kościoła?

Dzięki studiowaniu wersetów: Helaman 3:33–35 
możemy dowiedzieć się, że każdy człowiek może 
zdecydować, jak wpłyną na niego prześladowania i 
trudności. Dokończ poniższe zdanie, opierając się na 
tym, czego dowiedziałeś się z tych wersetów: Na-
sza wiara w Jezusa Chrystusa wzrasta pomimo 
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prześladowań i prób, gdy   
 .  
(Zdanie to można uzupełnić na wiele sposobów). 
Możesz zapisać to zdanie w swoich pismach świętych 
obok wersetów: Helaman 3:33–35.

 3. Aby lepiej zrozumieć nauki zawarte w tych wersetach, 
odpowiedz w swoim dzienniku do studiowania na dwa 

lub wszystkie pytania:
 a. W jaki sposób modlitwa lub post pomogły ci w czasie prze-
śladowań lub prób?
 b. Jak myślisz, co to znaczy całym sercem poddać się woli Boga?
 c. W jakiej sytuacji pomimo prześladowań i prób wzrosła twoja 
wiara w Jezusa Chrystusa?

Przeczytaj wersety: Helaman 3:36–37 i dowiedz się, 
jaki był duchowy stan większości Nefitów, kiedy zmarł 
Helaman.

Helaman 4
Duch Pana opuszcza Nefitów, a Lamanici zdobywają 
wszystkie ziemie Nefitów na południu
Zgodnie z zapisem w rozdziale: Helaman 4 po śmierci 
Helamana wielu Nefitów dołączyło do Lamanitów z 
powodu swej dumy i sporów. Lamanici stoczyli walkę z 
Nefitami. Przeczytaj wersety: Helaman 4:4–8 i zaznacz 
na mapie terytorium, które twoim zdaniem podbili 
Lamanici.

 4. Podziel stronę w dzienniku do studiowania na dwie 
części, rysując pionową linię przez środek strony. Na gó-

rze jednej części napisz: Wyrażenia, które opisują nastawienie i 

Kraj na północy

Obfitość

Zarahemla

czyny Nefitów. Na górze drugiej części strony napisz: Wyrażenia, 
które opisują konsekwencje tych czynów. Przeczytaj wersety: He-
laman 4:11–13, 21–26 i zapisz pod każdym nagłówkiem co naj-
mniej trzy wyrażenia.

Oto jedna z ważnych zasad, które poznajemy w roz-
dziale: Helaman 4: Duma i niegodziwość oddzielają 
nas od Ducha Pana, a wtedy jesteśmy zdani tylko 
na własne siły. Możesz zapisać tę zasadę w swoich 
pismach świętych obok wersetów: Helaman 4:23–25.

W przypadku Nefitów zdanie na własne siły zazwyczaj 
oznaczało przegrane bitwy i utratę ziem (zob. Helaman 
4:25–26). W naszym życiu bycie zdanym na własne siły 
może oznaczać utratę towarzystwa Ducha.

 5. Zastanów się, jakim „bitwom” stawiasz czoła w 
swoim życiu i napisz o jednej lub kilku z nich w dzienniku 

do studiowania. Opisz co najmniej jedną rzecz, jaką możesz zro-
bić, aby utrzymać towarzystwo Ducha w swoim życiu. Napisz też, 
co myślisz o tym, jak ważna jest w twoim życiu obecność Ducha, 
który pomaga ci walczyć w bitwach życia z mocą Pana.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Helaman 3–4 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 22: DZIEŃ 3

Helaman 5
Wprowadzenie
Nefici wzrastali w niegodziwości, aż większość z nich 
wybrała zło zamiast prawości. Nefi i Lehi, zainspiro-
wani słowami swojego ojca, postanowili poświęcić się 
głoszeniu ewangelii. Ich ojciec, Helaman, nauczał ich o 
ważności budowania życia na fundamencie Zbawiciela. 
Skończywszy nauczanie Nefitów, Nefi i Lehi głosili 
ewangelię Lamanitom, którzy wtrącili ich do więzienia. 
Kiedy Pan w cudowny sposób ich wyratował, większość 
Lamanitów nawróciła się do ewangelii.

Helaman 5:1–13
Helaman nauczał swoich synów, Nefiego i Lehiego, 
aby pamiętali o przykazaniach Bożych i o mocy Jezusa 
Chrystusa, która im pomoże
Przeczytaj sześć poniższych słów i wyrażeń. Aby móc 
ukończyć następne ćwiczenie, postaraj się zapamiętać 
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każde z nich. Będziesz poproszony o wypisanie ich z 
pamięci w dzienniku do studiowania: rodzina, rodzice, 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, prorocy, pokuta prowa-
dzi do zbawienia, przestrzegaj przykazań.

 1. Zamknij podręcznik i wypisz z pamięci te sześć słów i 
wyrażeń w dzienniku do studiowania.

Sprawdź swoje odpowiedzi. Zastanów się przez chwilę, 
czy było łatwo czy trudno zapamiętać te wyrażenia. Jak 
myślisz, czy na ich zapamiętanie miało wpływ to, iż 
wiedziałeś, że będziesz poproszony o wypisanie ich  
z pamięci?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezy-
denta Spencera W. Kimballa i zastanów 
się, dlaczego pamiętanie jest takim 
ważnym słowem, kiedy staramy się żyć 
zgodnie z ewangelią: „Gdybyście mieli 
odnaleźć w słowniku najważniejsze 

słowo, czy wiedzielibyście, co to za słowo? Być może 
jest to słowo pamiętać. Jako że wszyscy zawarliście 
przymierza — i wiecie, co i jak macie robić — najbar-
dziej potrzebne jest, abyśmy o tym pamiętali” („Circles 
of Exaltation” [przemówienie skierowane do nauczy-
cieli religii Kościelnego Systemu Edukacji, 28 czerwca 
1968], str. 5).

Dzisiaj będziesz uczyć się o dwóch ludziach, którzy 
wpłynęli na życie tysięcy osób, ponieważ pamiętali o 
prawdach, których nauczał ich ojciec. W czasie studio-
wania tej lekcji zastanów się, co, twoim zdaniem, Pan 
chce, abyś zapamiętał.

Jak to wyjaśniono w wersetach: Helaman 5:1–4, Nefi 
zrezygnował z bycia naczelnym sędzią, ponieważ lud 
stał się bardzo niegodziwy. On i jego brat, Lehi, chcieli 
poświęcić cały swój czas na głoszenie słowa Bożego. 
Kiedy rozpoczynali swoją posługę, pamiętali słowa ich 
ojca, Helamana. Przeczytaj poniższe wersety i zapisz w 
pustych miejscach, o zapamiętanie czego prosił synów 
Helaman. Możesz zaznaczyć słowo zapamiętać za każ-
dym razem, gdy pojawi się w tych wersetach.

• Helaman 5:5–7   
 

• Helaman 5:9–11   
 

• Helaman 5:12   
 

 2. Aby lepiej zrozumieć to, co właśnie przeczytałeś, od-
powiedz w swoim dzienniku do studiowania na następu-

jące pytania:
 a. W jaki sposób pamięć o prawych przykładach innych ludzi 
pomaga ci wybierać „to, co dobre”? (Helaman 5:7).
 b. Co robisz, aby pamiętać o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa?

Ponownie przeczytaj werset: Helaman 5:12 i poszu-
kaj wyrażeń, które potwierdzają następującą zasadę: 
Jeśli będziemy budować na fundamencie Jezusa 
Chrystusa, Szatan nie będzie miał nad nami mocy. 
(Helaman 5:12 jest fragmentem do opanowania. Mo-
żesz oznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś mógł 
z łatwością go odnaleźć).

Wyobraź sobie, że poproszono cię o zaprojektowanie 
budynku, który nigdy się nie zawali. Zastanów się nad 
odpowiedziami na poniższe pytania:

• Jakiego rodzaju fundament musiałby mieć taki budy-
nek?

• W jaki sposób silna podstawa pomaga budynkowi 
oprzeć się niesprzyjającej pogodzie, klęskom żywio-
łowym czy innym trudnym warunkom?

• Jakie słowa lub wyrażenia zawarte w wersecie: 
Helaman 5:12 sugerują, że budowanie na 
fundamencie Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela, 
nie powstrzyma ataków przeciwnika, ale da ci siłę, by 
się im oprzeć?

 3. W dzienniku do studiowania pism świętych odpo-
wiedz na następujące pytania:

 a. Jak myślisz, co to znaczy zbudować fundament swojego życia 
na opoce, jaką jest Jezus Chrystus? Jak starasz się to robić we 
własnym życiu?
 b. W jakiej sytuacji byłeś w stanie oprzeć się pokusie lub prze-
zwyciężyć próbę dlatego, że podstawą twojego życia był Jezus 
Chrystus?
 c. Co możesz robić lepiej, aby Zbawiciel był opoką twojego życia?

Helaman 5:14–52
Pan ochrania Nefiego i Lehiego, kiedy są w więzieniu i 
rozprasza ciemność, która ogarnęła ich prześladowców, 
kiedy ci wołają do Niego o pomoc i odpokutowują
Zgodnie z tym, co zapisano w wersetach: Helaman 
5:14–19, Nefi i Lehi z wielką mocą głosili ewangelię 
w Zarahemli i ochrzcili tam tysiące osób. Następnie 
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udali się do kraju Nefi, który zamieszkiwali Lamanici. 
Poniższe ćwiczenie ma pomóc ci zrozumieć niezwykłe 
doświadczenia Nefiego i Lehiego pośród Lamanitów.

 4. Przerysuj poniższą tabelę na całą stronę swojego 
dziennika do studiowania. Następnie przeczytaj wskazane 

wersety i narysuj mały obrazek lub napisz krótkie podsumowanie 
tego, co jest w nich zawarte.

Nefi i Lehi wśród Lamanitów

Helaman 5:20–21 Helaman 5:22–25 Helaman 5:26–28

Helaman 5:29–34 Helaman 5:35–39 Helaman 5:40–44

W tej opowieści mgła ciemności może symbolizować 
grzech, a słup ognia otaczający każdą osobę może 
symbolizować Ducha Świętego.

Przejrzyj wersety 28 i 34 i napisz, w jaki sposób czuli się 
ludzie, kiedy otaczała ich mgła ciemności:   
 

Przejrzyj wersety 43 i 44 i napisz, w jaki sposób czuli się 
ludzie, kiedy byli otoczeni słupem ognia:   
 

Przejrzyj wersety 41 i 42 i napisz, co zrobili ludzie, aby 
ciemność została usunięta, czyli, innymi słowy, aby 
odpokutować za swe grzechy:   
 

Przeczytaj wersety: Helaman 5:45–47 i zastanów się, ja-
kie poznałeś prawdy na temat pokuty z tego opisu. Oto 
jedna z zasad: Gdy wykazujemy się wiarą w Jezusa 
Chrystusa i pokutujemy za nasze grzechy, Duch 
Święty wypełnia nasze serca spokojem i radością.

Z wersetów: Helaman 5:48–52 dowiadujemy się, że 
około 300 Lamanitów doświadczyło tego cudu i w 
pełni nawróciło się na drogę ewangelii. Poszli i głosili 
ewangelię swemu ludowi, aż „większość Lamanitów” 
także się nawróciła (Helaman 5:50). Owi nawróceni 
„złożyli broń” (Helaman 5:51) i „oddali Nefitom zie-
mie, które im zagarnęli” (Helaman 5:52). W większości 
przypadków w Księdze Mormona ludzie odzyskiwali 
swoje ziemie dzięki wojnom, ale w tym przypadku 
Nefici odzyskali ziemie, ponieważ ich wrogowie odpo-
kutowali i przyjęli ewangelię.

 5. Pomyśl o tym, kiedy odczuwasz pokój i radość w 
swoim życiu. Zastanów się, jakie mgły ciemności mogą 

spowijać twoje życie, jak na przykład: grzech, za który nie odpo-
kutowałeś, spór między członkami rodziny lub przyjaciółmi, czy 
zaniedbanie regularnego studiowania pism świętych i modlitwy. 
Napisz o jednym lub dwóch takich przypadkach w dzienniku do 
studiowania. Zastanów się, co możesz zrobić, aby naśladować 

przykład Lamanitów z rozdziału: Helaman 5, i napisz, co możesz 
zrobić, aby Zbawiciel rozproszył ciemność, która może cię ota-
czać. W jaki sposób pokuta może być częścią rozwiązania, któ-
rego szukasz? W jaki sposób pokuta pomoże ci wzrastać na 
opoce Jezusa Chrystusa?

Fragment do opanowania — Helaman 
5:12
Przeczytaj werset: Helaman 5:12 i znajdź słowa, które 
przywodzą ci na myśl jakieś obrazy (na przykład: 
opoka, podstawa, wichry, wiry, burza). Aby pomóc sobie 
w nauczeniu się tego wersetu na pamięć, weź kartkę 
i zapisz na niej pierwszą literę każdego słowa, chyba 
że słowo wywołuje w tobie jakiś obraz. Wówczas w 
miejsce litery narysuj obrazek przedstawiający to 
słowo. Ćwicz recytowanie wersetu w oparciu jedynie o 
tę kartkę. Umieść kartkę w takim miejscu, abyś często 
mógł ją widzieć, co pomoże ci w zapamiętaniu prawd, 
jakie są zawarte w wersecie.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Helaman 5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 22: DZIEŃ 4

Helaman 6–9
Wprowadzenie
W wyniku pracy misjonarskiej Nefiego i Lehiego wzro-
sła prawość Lamanitów. Niestety w tym samym czasie 
Nefici stali się niegodziwi i wspierali spiskowców 
Gadiantona, w wyniku czego Duch Pana ich opuścił. 
Prorok Nefi prorokował, że jeśli Nefici nadal będą żyć 
w niegodziwości, zginą. W odpowiedzi skorumpowani 
sędziowie podburzyli wielu ludzi do gniewu przeciwko 
Nefiemu, jednak byli też ludzie, którzy śmiało bronili 
swojego proroka. Jako świadectwo wypełnienia swoich 
słów Nefi wyjawił, że naczelny sędzia został zamor-
dowany przez swojego brata. Kiedy słowa Nefiego 
potwierdziły się, część ludu przyjęła go jako proroka.
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Helaman 6
Lamanici stają się prawi i walczą z bandą Gadiantona, 
podczas gdy Nefici wspierają tajemne sprzysiężenia

 1. W swoim dzienniku do studiowania narysuj poniższy 
diagram, zostawiając na górze i na dole miejsce do uzu-

pełnienia:

Wpływ Ducha na nasze życie

Podczas studiowania Księgi Helamana zauważyłeś, że Nefici po-
dejmowali decyzje, które odsuwały od nich Ducha Pana, podczas 
gdy Lamanici dokonywali takich wyborów, dzięki którym Duch 
w większym stopniu wpływał na ich życie. Przeczytaj wersety: 
Helaman 6:1–5, 16–17, 34–36; dowiedz się, co zrobili Lamanici, 
że wpływ Ducha Pana na ich życie był większy i zapisz to powyżej 
strzałki skierowanej w górę. Z tych samych wersetów dowiedz 
się, co zrobili Nefici, że wpływ Ducha Pana na ich życie był mniej-
szy i zapisz to pod strzałką skierowaną w dół.
Oto ważna zasada, którą możemy poznać dzięki Nefi-
tom i Lamanitom: Gdy wierzymy i żyjemy według 
słów Pana, On przelewa na nas Swego Ducha. 
Przeciwieństwo tej zasady jest również prawdziwe: 
Jeśli nie będziemy skorzy uwierzyć słowom Pana i 
być im posłuszni, Duch Pana od nas odstąpi.

Spójrz na to, co zapisałeś na diagramie w dzienniku 
do studiowania. Zastanów się, w jaki sposób działania 
zapisane na górze stanowią przykład gotowości do 
uwierzenia słowom Pana i chęci bycia im posłusznym, 
a działania zapisane na dole to przykład zatwardziało-
ści serca i braku chęci słuchania Pana.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Wybierz jedno z pozytywnych działań (z górnej części dia-
gramu), które wykonujesz lub wykonałeś w swoim życiu. W jaki 
sposób zaprosiło ono Ducha Świętego do twojego życia?
 b. Spójrz na działania zapisane w dolnej części diagramu. Dla-
czego chcesz unikać robienia tych rzeczy?

Wybierz jedną rzecz, którą możesz zrobić, aby w więk-
szej mierze odczuwać Ducha Pana w swoim życiu i 
staraj się pracować nad nią w nadchodzącym tygodniu.

Helaman 7
Nefi głosi ewangelię niegodziwym Nefitom i wzywa ich, 
aby odpokutowali
Prorok Nefi przez sześć lat służył jako misjonarz w 
kraju na północy. Powrócił do własnego domu po 

tym, jak próbował nauczać Nefitów, którzy wcześniej 
odrzucili jego słowa i pozostawali w stanie niegodzi-
wości. Był on bardzo zniechęcony. Przeczytaj fragment: 
Helaman 7:6–11, aby dowiedzieć się, co zrobił Nefi.

Kiedy ludzie zgromadzili się, by posłuchać modlitwy 
Nefiego na wieży, ten zaczął ich nauczać (zob. Hela-
man 7:12–29). Ostrzegł ich przed konsekwencjami 
podjętych decyzji i podkreślił następującą zasadę: 
Kiedy nie chcemy odpokutować za grzechy, tra-
cimy ochronę Pana oraz błogosławieństwa życia 
wiecznego.

Helaman 8:1–26
Skorumpowani sędziowie podburzają lud do gniewu 
przeciwko Nefiemu
Jakie wpływy przeszkadzają ci w słuchaniu słów pro-
roków? Podczas studiowania rozdziału: Helaman 8 
poszukaj pomysłów na to, co powinieneś zrobić, gdy 
napotkasz tego typu wpływy.

Przeczytaj wersety: Helaman 8:1–6 i poszukaj, w jaki 
sposób neficcy sędziowie (którzy byli jednocześnie spi-
skowcami Gadiantona) zareagowali na nauki Nefiego. 
Podczas czytania zastanów się nad następującymi pyta-
niami: Jakie było główne przesłanie sędziów dla ludu? 
Dlaczego sędziowie nie pojmali Nefiego, zgodnie z 
tym, co zapisano w wersecie: Helaman 8:4?

Zastanów się, co byś zrobił, gdyby ktoś próbował cię 
nakłonić do zignorowania słów proroków. W rozdziale: 
Helaman 8 niektórzy ludzie potępili to, co sędziowie 
mówili na temat Nefiego. Przeczytaj wersety: Helaman 
8:7–9. Możesz zaznaczyć, co mówili ludzie popierający 
Nefiego.

Zajrzyj do wersetu: Helaman 8:10 i zwróć uwagę na 
to, jaki wpływ wywarły ich słowa na całą tę sytuację. 
Możesz zapisać następującą zasadę obok wersetów: 
Helaman 8:7–10: Kiedy opieramy się złu, możemy 
zapobiec jego postępowi.

 3. W dzienniku do studiowania zrób krótką notatkę wy-
jaśniającą, dlaczego, twoim zdaniem, zasada podana po-

wyżej jest ważna w dzisiejszych czasach.
 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
więcej z poniższych pytań:

 a. W jaki sposób możesz oprzeć się wpływom, które próbują 
przekonać cię, byś ignorował lub sprzeciwiał się naukom pro-
roka?
 b. Jakie są właściwe sposoby, aby wypowiadać się przeciwko 
złym wpływom, a opowiadać się za słowami proroków?
 c. W jakiej sytuacji ty lub ktoś, kogo znasz, sprzeciwił się tego 
typu wpływom? Jakie były skutki?
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Jak zapisano w wersetach: Helaman 8:11–23, Nefi przy-
pominał po kolei proroków, którzy świadczyli o Jezusie 
Chrystusie. Nauczał Nefitów następującej zasady: Kiedy 
wykażemy się wiarą w Jezusa Chrystusa i będziemy 
posłuszni, otrzymamy życie wieczne. Pomimo tego, 
że nauki wielu proroków poświadczały słowa Nefiego, 
ludzie odrzucili go i jego przesłanie. Przeczytaj wersety: 
Helaman 8:24–26 i dowiedz się, jakie konsekwencje 
miały spaść na Nefitów z powodu odrzucenia przez nich 
świadectw proroków. Następnie zastanów się nad na-
stępującym pytaniem: Jak myślisz, dlaczego osoby, które 
uparcie zaprzeczają prawdzie i buntują się przeciwko 
Bogu, ponoszą tak poważne konsekwencje?

Helaman 8:27–9:41
Nefi ujawnia, że naczelny sędzia został zamordowany przez 
swego brata
Aby udowodnić, że ludzie byli w stanie grzechu i że 
wypełni się to, co powiedział im na temat ich zagłady, 
Nefi wyjawił, że zamordowano naczelnego sędziego. 
Oświadczył też, że zarówno zamordowany, jak i jego brat 
należeli do bandy Gadiantona. (Zob. Helaman 8:27–28).

5. W swoim dzienniku do studiowania zapisz następu-
jącą zasadę: Słowa proroków wypełnią się. Wyobraź 

sobie, że jesteś detektywem badającym sprawę morderstwa na-
czelnego sędziego.  Czytając wersety podane w nawiasach, 
znajdź odpowiedzi na następujące pytania. Zapisz swoje odpo-
wiedzi w dzienniku do studiowania.

Pierwszy dzień śledztwa:
a. Gdy pięciu ludzi sprawdziło prawdziwość słów Nefiego, co 
odnaleźli? Dlaczego przypadli do ziemi? (Helaman 9:1–5)
 b. Kogo lud podejrzewał o morderstwo? (Helaman 9:7–8)

Drugi dzień śledztwa:
c. Kogo uwolniono? (Helaman 9:10–14, 18)
 d. Kogo oskarżono? (Helaman 9:16, 19)
 e. Jakich informacji na temat swej niewinności udzielił Nefi? 
(Helaman 9:25–36)
 f. Kto był mordercą? (Helaman 9:37–38)

Możesz zaznaczyć w pismach świętych odpowiedzi na 
następujące pytania:

• W co uwierzyło pięciu mężczyzn, gdy odkryli, że na-
czelny sędzia został zamordowany i dlaczego ogarnął 
ich strach, zgodnie z wersetem: Helaman 9:5?

• Według Nefiego, co miał powiedzieć Seantum po 
przyznaniu się do winy, zgodnie z wersetem: Hela-
man 9:36?

• Zgodnie ze słowami zapisanymi we fragmencie: 
Helaman 9:39–41, dlaczego niektórzy ludzie 
uwierzyli Nefiemu?

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Helaman 6–9 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 23: DZIEŃ 1

Helaman 10
Wprowadzenie
Po zakończeniu procesu w sprawie morderstwa na-
czelnego sędziego (zob. Helaman 7–9) Nefi wyruszył w 
drogę do domu. Rozważał, co ukazał mu Pan i martwił 
się z powodu niegodziwości ludu. W tym momen-
cie refleksji i zniechęcenia Pan przemówił do niego i 
pobłogosławił go na zawsze mocą pieczętowania. Pan 
nakazał Nefiemu, aby nadal głosił pokutę temu ludowi, 
a on natychmiast posłuchał tego przykazania.

Helaman 10:1–11
Nefi otrzymuje moc 
pieczętowania
Przypomnij sobie, kiedy 
starałeś się ze wszystkich 
sił czynić to, co prawe, a 
reakcja innych ludzi lub 
wynik twych działań były 
inne, niż się spodziewałeś. 
W rozdziale: Helaman 10 
przeczytasz, w jaki spo-
sób Pan pobłogosławił 
Nefiego, kiedy ten starał 
się być wierny w trudnych 
okolicznościach.

Po oczyszczeniu z zarzu-
tów popełnienia morder-
stwa naczelnego sędziego, 
Nefi przekonał się, że lu-
dzie nie zareagowali wiarą 
i nie odpokutowali, mimo 
że byli świadkami drama-
tycznych wydarzeń opisanych w rozdziale: Helaman 9. 
Zniechęcony Nefi wyruszył w drogę do domu. Prze-
czytaj wersety: Helaman 10:1–3 i poszukaj, nad czym 
rozmyślał Nefi, gdy szedł do domu. Możesz zazna-
czyć słowo: rozmyślać za każdym razem, gdy jest ono 

Idealną atmosferą, która 
skłania do nauki ewangelii, 
jest porządek, poszanowanie 
i poczucie spokoju. Postaraj 
się usunąć wszystko to, co 
może przeszkadzać ci w stu-
diowaniu i rozważaniu pism 
świętych. Prezydent Boyd K. 
Packer, Prezydent Kworum 
Dwunastu Apostołów, na-
uczał, że „natchnienie łatwiej 
przychodzi w spokojnym 
otoczeniu” i że „skupienie i 
poszanowanie zapraszają ob-
jawienie” („Reverence Invites 
Revelation”, Ensign, listopad 
1991, str. 21–22).

Tworzenie otoczenia 
sprzyjającego nauce
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wspomniane w tych wersetach. Rozmyślanie oznacza 
medytowanie i głębokie zastanawianie się — często 
nad fragmentami pism świętych lub innymi kwestiami 
mającymi związek z Bogiem. Kiedy rozmyślanie nad 
sprawami Bożymi połączone jest z modlitwą, może 
przynieść objawienie i zwiększone zrozumienie.

Zastanów się nad poniższymi pytaniami:

• Nad czym rozmyślał Nefi?
• Dlaczego był „przygnębiony”, smutny?
• Co się stało, kiedy tak rozmyślał?

Zasada ukazana w wersetach: Helaman 10:1–3 brzmi: 
Rozmyślanie nad sprawami Pana przygotowuje 
nas do otrzymania objawienia. Oto inne przykłady z 
pism świętych, które ilustrują tę zasadę: Nefi rozmyślał 
nad tym, czego nauczał jego ojciec, Lehi, i przekonał 
się o prawdziwości tych nauk (zob. 1 Nefi 10:17; 11:1); 
młody Józef Smith „[rozmyślał] […] niejeden raz” nad 
Listem Jakuba 1:5 i prawda została mu objawiona (zob. 
Józef Smith — Historia 1:11–19); a Prezydent Joseph F. 
Smith rozmyślał i zastanawiał się nad fragmentami z 
pism świętych mówiącymi o odkupieniu zmarłych i 
objawiono mu prawdę (zob. NiP 138:1–6, 11).

Większość objawień przychodzi wtedy, gdy ludzie 
rozmyślają nad sprawami Pana, jednak nie pojawiają 
się one w formie słyszalnego głosu, wizji czy w inny 
równie spektakularny sposób. Starszy David A. Bednar 
z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił:

„Objawienia przychodzą na różne 
sposoby, na przykład jako sny, wizje, 
rozmowy z niebiańskimi posłańcami oraz 
jako natchnienie. Niektóre objawienia 
przyjmowane są natychmiast i poruszają 
do głębi; inne rozpoznawane są stop-

niowo i subtelnie. […]

 Najczęściej objawienie przychodzi stopniowo w 
małych porcjach i jest nam dawane zgodnie z naszym 
pragnieniem, godnością i przygotowaniem. Takie 
wiadomości od Ojca Niebieskiego osiadają stopniowo i 
delikatnie ‘na [naszej duszy] niczym rosa z nieba’ (NiP 
121:45). Ten rodzaj objawienia należy raczej do tych 
bardziej powszechnych niż rzadkich i widoczny jest w 
doświadczeniach Nefiego, kiedy kilkakrotnie i na różne 
sposoby próbował zdobyć mosiężne płyty od Labana, 
zanim mu się to udało (zob. 1 Nefi 3–4). 

[…] Fundamentalne prawdy przywróconej ewangelii 
nie zostały przekazane Prorokowi Józefowi Smithowi 
w jednej chwili w Świętym Lasku. Te bezcenne skarby 
były objawiane w uzasadnionych okolicznościach i we 
właściwym czasie.

Prezydent Joseph F. Smith wyjaśnił, w jaki sposób ten 
wzorzec objawienia pojawił się w jego życiu: ‘Będąc 

chłopcem, […] często […] prosiłem Pana, aby pokazał 
mi jakieś cudowne rzeczy, abym mógł otrzymać świa-
dectwo. Jednak Pan ukrył przede mną cuda, a pokazał 
mi prawdę, wiersz za wierszem, pojęcie za pojęciem 
[...], aż sprawił, że poznałem prawdę od czubka głowy 
do pięt, aż całkowicie wyzbyłem się wszelkich wątpli-
wości i strachu. […]’ (w: Conference Report, kwiecień 
1900, str. 40–41).

Jako członkowie Kościoła mamy tak wielką skłonność 
do podkreślania cudownych i pełnych dramatyzmu 
przejawów duchowych, że możemy nie doceniać, a 
nawet przeoczyć normalne sposoby wykonywania 
przez Ducha Świętego Jego dzieł” („Duch objawienia”, 
Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 88).

1. Napisz w dzienniku do studiowania, w jakiej sytuacji 
czułeś, że otrzymałeś osobiste objawienie. Jakie okolicz-

ności doprowadziły do tego objawienia? W jaki sposób rozmyśla-
nie pomogło w otrzymaniu objawienia? (Pamiętaj, że objawienia 
mogą przyjść na wiele sposobów. Może to być natychmiastowe 
olśnienie bądź stopniowe oświecenie i zrozumienie albo poczucie 
spokoju i pewności).

Wyznacz w swoim życiu czas na regularne rozmyślanie, 
na przykład podczas spotkań kościelnych, przed i po 
osobistych modlitwach i studiowaniu pism świętych, 
po obejrzeniu lub wysłuchaniu konferencji generalnej, 
podczas postu lub w czasie święcenia dnia Sabatu.
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Wyobraź sobie, że masz coś, co przedstawia dla ciebie 
wielką wartość i musisz to zostawić pod czyjąś opieką. 
Komu byś zaufał, by przypilnował tej rzeczy? Dlaczego 
wybrałbyś właśnie tę osobę? Co ta osoba zrobiła, aby 
zasłużyć sobie na twoje zaufanie?

Przeczytaj fragment: Helaman 10:4–5 i dowiedz się, 
dlaczego Pan zaufał Nefiemu. Słowo wytrwałość ozna-
cza tu „być niestrudzonym”. Zastanów się nad przykła-
dami znanych ci osób, które — jak się wydaje — służą 
Panu wytrwale bez względu na okoliczności.

Odpowiedź Pana skierowana do Nefiego w wersecie: 
Helaman 10:4 uczy następującej zasady: Pan obdarza 
nas błogosławieństwami i powierza nam obo-
wiązki, kiedy wykonujemy Jego wolę, a nie swoją.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
więcej poniższych pytań:

 a. W jaki sposób dowiedziałeś się, jaka jest wola Pana w odnie-
sieniu do twojego życia?
 b. Co ostatnio zrobiłeś, aby pokazać Panu, że Jego wola jest 
ważniejsza niż twoja i że to według Jego woli chcesz postępo-
wać cały czas?
 c. W jakiej jednej dziedzinie życia mógłbyś bardziej dążyć do 
postępowania według woli Pana, a nie swojej?

Przeczytaj wersety: Helaman 10:5–7 i dowiedz się, jakie 
błogosławieństwa i obietnice dał Pan Nefiemu, ponie-
waż był on godny zaufania. Zapisz błogosławieństwa i 
obietnice obok odpowiadającego im wersetu:

Werset 5:   
 

Werset 6:   
 

Werset 7:   
 

Błogosławieństwo wymienione w wersecie: Helaman 
10:7 jest fundamentalną doktryną ewangelii Jezusa 
Chrystusa: Moc pieczętowania wiąże i odwołuje na 
ziemi i w niebie. Czy znasz innych ludzi z pism świę-
tych, którzy otrzymali moc pieczętowania? Możesz zapi-
sać obok wersetu: Helaman 10:7 następujące odsyłacze: 
I Ks. Królewska 17 (Eliasz); Ew. Mateusza 16:15–19 
(Piotr); Nauki i Przymierza 132:46 (Józef Smith).

Przeczytaj Nauki i Przymierza 128:9 i dowiedz się, 
czego Prorok Józef Smith nauczał na temat mocy pie-
czętowania.

Klucze tej samej mocy posiada obecnie Prezydent Ko-
ścioła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. 
Podobnie jak Pan mógł zaufać Nefiemu, tak i teraz wie 
On, że Prezydent Kościoła nie wykorzysta tej mocy 
w sposób sprzeczny z Jego wolą. Upoważnienie do 

pieczętowania przekazywane jest innym godnym po-
siadaczom kapłaństwa na całym świecie, co umożliwia 
sprawowanie obrzędów kapłańskich celem wiązania na 
ziemi i w niebie.

Zastanów się nad poniższą wypowiedzią Bruce’a R. 
McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów na temat 
znaczenia mocy pieczętowania:

„Wszystko, co nie jest zapieczętowane 
dzięki tej mocy, ma swój koniec, kiedy 
ludzie umierają. Gdyby chrzest nie miał 
pieczęci na zawsze, nie pozwoliłby 
człowiekowi na wejście do królestwa 
celestialnego; gdyby przymierze małżeń-

stwa na wieczność nie było zapieczętowane na mocy 
tego upoważnienia, nie pozwoliłoby stronom na 
wyniesienie w najwyższym niebie świata celestialnego.

Wszystko zyskuje trwałą moc i ważność dzięki mocy pie-
czętującej” (Mormon Doctrine, II wyd. [1966], str. 683).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Co się stanie, zgodnie ze słowami Starszego McConkie, jeśli ob-
rzęd nie jest zapieczętowany na mocy właściwego upoważnienia?
 b. W jaki sposób moc pieczętowania wpłynęła na twoje życie i 
jak chciałbyś, by błogosławiła je w przyszłości?

Przeczytaj następujące potwierdzenie Starszego Rus-
sella M. Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów, że 
Boża moc pieczętowania została przywrócona: „Świą-
tynie, obrzędy, przymierza, obdarowania i zapieczęto-
wania zostały przywrócone, dokładnie tak, jak o tym 
prorokowano. Obrzędy świątyni zapewniają pojed-
nanie z Panem i pieczętują rodziny razem na zawsze. 
Posłuszeństwo świętym przymierzom zawartym w 
świątyniach kwalifikuje nas do życia wiecznego — a 
jest to najwspanialszy dar Boga dla człowieka” („Przy-
gotujcie się na błogosławieństwa świątyni”, Liahona, 
październik 2010, str. 42).

Co, zgodnie ze słowami Starszego Nelsona, kwalifikuje 
nas do otrzymania obiecanych błogosławieństw mocy 
pieczętowania?

Helaman 10:12–19
Nefi postępuje według nakazu Pana i głosi pokutę ludowi
Czy kiedykolwiek zostałeś poproszony przez rodzica, 
pracodawcę lub przywódcę o zrobienie czegoś, co 
jednak odkładałeś na później lub czego nie zrobiłeś? 
Zastanów się, jaki wysyłasz sygnał, kiedy opóźniasz 
zrobienie czegoś, o co zostałeś poproszony.

Przeczytaj wersety: Helaman 10:11–12 i poszukaj, w jaki 
sposób Nefi zareagował na nakaz Pana, aby szedł i głosił 
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pokutę ludowi. Co pokazujemy Panu, kiedy natychmiast 
i szybko reagujemy na Jego radę i przykazania?

4. Przeczytaj fragment: Helaman 10:13–18. Następnie 
zapisz w dzienniku do studiowania kilka zdań o tym, 

czego nauczyłeś się z przykładu Nefiego w kwestii tego, jak re-
agować na przykazanie Pana. Napisz, w jaki sposób możesz za-
stosować to w swoim życiu.

Nefi, dowiódł swoją wiernością, że Pan może mu ufać; 
został pobłogosławiony większą mocą i ochroną.

Przegląd fragmentów do opanowania
Aby przejrzeć fragmenty do opanowania, przeczytaj: 
1 Nefi 3:7; 2 Nefi 2:27; 2 Nefi 31:19–20 oraz Mosjasz 
2:17. Zastanów się, w jaki sposób te wersety do opano-
wania odnoszą się do Nefiego i jego posługi opisanej 
w rozdziale: Helaman 10.

Szukaj sposobów na to, by przedkładać wolę Pana 
ponad własną i być posłusznym bez ociągania. Kiedy 
będziesz wiernie służyć Panu, tak jak Nefi, On będzie 
ci ufał i będzie cię błogosławił.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Helaman 10 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 23: DZIEŃ 2

Helaman 11–12
Wprowadzenie
Rozdziały: Helaman 11–12 obejmują 14 lat historii 
Nefitów i pokazują, jak lud przeszedł przez cykl prawo-
ści i niegodziwości. Z powodu dumy lud nie chciał 
odpokutować za swą niegodziwość. Nefi zapieczęto-
wał niebiosa, sprowadzając suszę i głód. Susza i głód 
ukorzyły ludzi. Odpokutowali i zwrócili się do Pana. 
Ponieważ nie byli pokorni, z łatwością zapomnieli o 
Panu, ich Bogu, aż okoliczności sprawiły, że zdali sobie 
sprawę z tego, jak bardzo potrzebują Jego pomocy. Bóg 
w Swoim miłosierdziu skarcił lud, by nakłonić ich do 
pokuty i przynieść zbawienie.
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Helaman 11
Nefici przechodzą przez cykl prawości i niegodziwości

 1. Przerysuj poniższy schemat do swojego dziennika do 
studiowania. Cykl ten często jest nazywany „kręgiem 

dumy”. Zwróć uwagę, że na schemacie brakuje elementu nr 4 cy-
klu Jak sądzisz, co wyzwoliłoby ludzi ze stanu zniszczenia i cier-
pienia i wzniosło ku prawości i powodzeniu? Podczas 
studiowania rozdziału: Helaman 11 szukaj informacji, które po-
mogą ci uzupełnić ten fragment schematu.

W rozdziale: Helaman 10 jest mowa o tym, że ludzie nie 
słuchali słowa Bożego, które głosił prorok Nefi. Zajrzyj 
do wersetu: Helaman 10:18 i sprawdź, w którym miejscu 
kręgu dumy — twoim zdaniem — znajdowali się Nefici 
w tym czasie (koniec 71. roku rządów sędziów).

Następujące ćwiczenie z użyciem pism świętych 
pomoże ci dostrzec ów cykl prawości i niegodziwości 
pośród ludu Księgi Mormona na przestrzeni 14 lat 
jego historii. Z poniższej tabeli przeczytaj odsyłacze do 
rozdziału: Helaman 11, zrób krótki opis tego, w jakim 
stanie znajdowali się Nefici i podaj numer ze schematu 
cyklu dumy, przy którym byś ich umieścił. W tabelce 
znajdują się dwa przykłady, jak ją wypełnić. Szukaj 
słów, które pomogą ci uzupełnić brakujący opis czwar-
tego etapu na schemacie przerysowanym do dziennika 
do studiowania.

Lata  
panowania  
sędziów

Helaman 11 Opis stanu, 
w jakim 
znajdowali  
się Nefici

Etap(y) w 
schemacie 
cyklu

72–73 wersety 1–2 Nasilają się 
spory i walki, 
tajemna banda 
spiskowców 
dokonuje dzieła 
zniszczenia.

2, 3

73–75 wersety 3–6

1. Sprawiedliwość i 
powodzenie

2. Duma i nie-
godziwość

3. Cierpienie i 
zniszczenie

4. ------------------------

Lata  
panowania  
sędziów

Helaman 11 Opis stanu, 
w jakim 
znajdowali  
się Nefici

Etap(y) w 
schemacie 
cyklu

75 wersety 7, 
9–12

76–77 wersety 
17–18, 
20–21

Ludzie 
radują się i 
wychwalają 
Boga; znowu 
są prawi i 
powodzi im się.

4, 1

78–79 wersety 
22–23

80 wersety 
24–26

80–81 wersety 
27–30, 
32–35

82–85 wersety 
36–37

Jak pokazano w ćwiczeniu z użyciem pism świętych, 
etap nr 4 w cyklu dumy to „pokora i pokuta”. Zapisz to 
na schemacie w swoim dzienniku do studiowania.

 2. Cykl dumy przejawia się nie tylko w społeczeństwie. 
Można go także dostrzec w życiu rodzin lub pojedynczych 

osób. Zrozumienie jego mechanizmów działania może nam 
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pomóc w uniknięciu go. Zapisz w dzienniku do studiowania, co, 
twoim zdaniem, jest konieczne, byś uniknął fazy „dumy i niego-
dziwości” lub fazy „cierpienia i zniszczenia” tego cyklu.

Możesz zapisać następującą zasadę w swoich pismach 
przy rozdziale: Helaman 11: Dzięki pokorze i poku-
cie, możemy uniknąć dumy i zniszczenia. W werse-
cie: Helaman 11:4 możesz zaznaczyć, do czego, według 
Nefiego, głód miał pobudzić Nefitów.

Zastanów się nad odpowiedziami na poniższe pytania:

• Czy społeczeństwo, rodzina lub poszczególne osoby 
muszą popadać w ten cykl dumy?

• Jak myślisz, co społeczeństwo, rodzina lub 
poszczególne osoby muszą robić, aby uniknąć 
popadnięcia w cykl dumy?

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apo-
stołów powiedział o modlitwie Nefiego: „Pan wy-
słuchał błagań Swego sługi [w wersetach: Helaman 
11:10–14] i sprawił, że głód zakończył się, ale dopiero 
w następnym roku. To wydarzenie pokazuje, że Pan 
wysłuchuje naszych próśb natychmiast, ale odpowiada 
wtedy, kiedy będzie to z największą korzyścią dla nas” 
(„Nephi, Son of Helaman”, w: Heroes from the Book of 
Mormon [1995], str. 154).

Prezydent Ezra Taft Benson nauczał o tym, co możemy 
robić, aby uniknąć popadnięcia w cykl dumy:

„Bóg będzie miał pokorny lud. I albo sami 
zdecydujemy się ukorzyć, albo będziemy 
do tego zmuszeni. Alma powiedział: 
‘Błogosławieni są ci, którzy stają się 
pokorni nie będąc do tego zmuszeni’ 
(Alma 32:16).

Zdecydujmy się ukorzyć.

Możemy sami wybrać ukorzenie się poprzez poko-
nanie wrogości [nienawiści] do naszych braci i sióstr, 
szanując ich tak, jak szanujemy siebie, i podnosząc ich 
równie wysoko lub wyżej niż siebie. […]

Możemy postanowić, że ukorzymy się poprzez przyj-
mowanie rady i napomnienia. […]

Możemy zdecydować, że ukorzymy się poprzez wyba-
czenie tym, którzy nas obrazili. […]

Możemy zdecydować, że ukorzymy się poprzez bezin-
teresowną służbę. […]

Możemy zdecydować, że ukorzymy się poprzez udanie 
się na misje i głoszenie słowa, które ukorzy innych. […]

Możemy zdecydować, że ukorzymy się poprzez częst-
sze chodzenie do świątyni.

Możemy zdecydować, że ukorzymy się poprzez wyzna-
nie i porzucenie naszych grzechów oraz narodzenie się 
w Bogu. […]

Możemy zdecydować, że ukorzymy się poprzez kocha-
nie Boga, podporządkowanie się Jego woli i postawie-
nie Go na pierwszym miejscu w naszym życiu. […]

Zdecydujmy się ukorzyć. Możemy to zrobić. Wiem, że 
możemy” („Beware of Pride”, Ensign, maj 1989, str. 6–7).

Helaman 12
Mormon wyjaśnia, dlaczego Pan karci ludzi
Wyobraź sobie, że jesteś prorokiem Mormonem i 
właśnie zakończyłeś spisywanie 14 lat historii Nefitów 
znajdującej się rozdziale: Helaman 11. Jak byś dokoń-
czył następujące zdanie: „I tak widzimy,   
 ”.

Przeczytaj werset: Helaman 12:1 i dowiedz się, co 
Mormon chciał, abyśmy zobaczyli. Zastanów się, co 
Mormon mógł mieć na myśli, mówiąc: „zmienne są 
serca ludzi”.

Przestudiuj fragment: Helaman 12:2–3 i dowiedz się, 
jakie inne nauki chciał nam przekazać Mormon. Zwróć 
baczną uwagę na wyrażenie „widzimy” (werset 2.) i 
„tak widzimy” (werset 3.).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego ludzie, którym się powodzi, z taką ła-
twością zapominają o Panu?
 b. Jakie przykłady wygody i powodzenia w życiu mogą doprowa-
dzić człowieka w naszych czasach do tego, że zapomni o Bogu?
 c. W jakich znanych ci sytuacjach jakaś osoba lub grupa ludzi 
zapomniała o Panu, gdy jej się powodziło?

Mormon pragnął, aby czytelnicy zapamiętali następu-
jące lekcje: Jeśli nie będziemy ostrożni, dobrobyt 
może doprowadzić do tego, że zapomnimy o Panu 
i Pan doświadcza Swój lud, aby pobudzić ich do 
pamiętania o Nim.

Starszy D. Todd Christofferson z Kworum 
Dwunastu Apostołów nauczał o tym, 
dlaczego Pan nas karci:

„Pomimo tego, że często trudno to znieść, 
zaprawdę, powinniśmy radować się z 
faktu, iż Bóg uważa nas za wartych po-

święcenia Jego czasu i wysiłku, żeby nas poprawić.

Karcenie przez Boga służy przynajmniej trzem celom: 
(1) nakłania nas do odpokutowania, (2) oczyszcza 
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nas i uświęca oraz (3) od czasu do czasu zmienia kurs 
naszego życia, kierując nas na ścieżkę, którą Bóg uważa 
za lepszą” („Wszystkich, których miłuję, karcę i sma-
gam”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 98).

Które z tych celów w twoim odczuciu odzwierciedlają 
intencję Pana, kiedy karcił Nefitów i Lamanitów w roz-
działach: Helaman 11–12? W jakim celu karci On ciebie?

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Przeczytaj wersety: Helaman 12:4–6 i poszukaj dodatkowego 
opisu ludzi, którzy zapomnieli o Bogu. Jakie postawy ludzkie 
sprzyjają zapominaniu o Bogu?
 b. Przeczytaj wersety: Helaman 12:7–13. Dlaczego Mormon po-
wiedział, że „[ludzie] znaczą jeszcze mniej niż proch ziemi”? Co 
dzieje się z prochem, do czego ludzie czasem nie są skłonni?

Prezydent Joseph Fielding Smith nauczał: 
„Prorok [Mormon] nie chciał powiedzieć, 
że Pan bardziej troszczy się i bardziej 
kocha proch ziemi niż Swoje dzieci. […] 
Chodziło mu o to, że proch ziemi jest 
posłuszny. Na rozkaz Pana porusza się 

tam i z powrotem. Wszystko dzieje się w harmonii z 
Jego prawami. Wszystko we wszechświecie posłuszne 
jest danemu prawu, oprócz — o ile wiem — człowieka. 
Wszędzie, gdzie spojrzycie, panuje ład i porządek; 
żywioły są posłuszne danemu im prawu — wierne 
swemu przeznaczeniu. Człowiek jednak buntuje się; i 
dlatego znaczy mniej niż proch ziemi, ponieważ 
odrzuca rady Pana” (w: Conference Report, kwiecień 
1929, str. 55).

Mormon rozumiał, że ludzie, którzy będą chcieli 
Boga za przewodnika, są więksi niż proch ziemi. Jego 
porównanie miało zwrócić uwagę na tych, którzy są 
dumni i odrzucają głos Pana i którzy mają zmienne 
serca. Jak zapisano to w wersetach: Helaman 12:9–20, 

Mormon przypomniał nam o wielkiej mocy, jaką Pan 
ma nad żywiołami — poruszają się one na Jego rozkaz. 
Zastanów się przez chwilę nad swoim stopniem po-
słuszeństwa przykazaniom Pana. W jaki sposób twoja 
chęć bycia posłusznym Jego przykazaniom pokazuje 
pokorę? W jaki sposób wykorzystywanie wolnej woli 
do okazywania nieposłuszeństwa Jego słowom jest 
wyrazem dumy?

 5. W dzienniku do studiowania pism świętych zapisz i 
dokończ następujące wyrażenia:

 a. I tak widzę w rozdziałach: Helaman 11–12…
 b. Będę więc…

Gdy pamiętamy o Panu, dajemy posłuch Jego głosowi 
i pokutujemy, okazujemy Mu naszą pokorę i wiarę w 
Niego. W zamian dotrzymuje On Swojej obietnicy i 
błogosławi oraz szczęści nam, a w końcu daje nam 
życie wieczne

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Helaman 11–12 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 23: DZIEŃ 3

Helaman 13–14
Wprowadzenie
Kilka lat przed narodzinami Zbawiciela Pan wysłał 
lamanickiego proroka Samuela, aby głosił pokutę 
Nefitom w Zarahemli. Prorok Samuel był drugim — 
obok proroka Nefiego — świadkiem Jezusa Chrystusa. 
Ostrzegał ich przed zniszczeniem, jakie ich spotka, jeśli 
nie odpokutują. Samuel otwarcie powiedział im o ich 
skłonności do odrzucania proroków oraz tendencji do 
poszukiwania szczęścia w czynieniu niegodziwości. 
Zapowiedział znaki, które będą towarzyszyć narodzi-
nom i śmierci Jezusa Chrystusa. Nauczał też, że cała 
ludzkość — dzięki odkupieniu Jezusa Chrystusa — sta-
nie przed obliczem Boga, aby być sądzona.

Helaman 13
Samuel ostrzega Nefitów przed zagładą, jeśli nie 
odpokutują
Jak reagujesz, kiedy zrobisz coś złego, a rodzic lub inny 
przywódca zwraca ci uwagę?

Opowieść o proroku wzywającym lud do pokuty 
zapisana w rozdziałach: Helaman 13–16 jest wyjąt-
kowa, ponieważ jest to pierwszy przypadek w Księdze 
Mormona, kiedy prorok wywodzący się z Lamanitów, 
wzywa Nefitów do pokuty.

Przeczytaj wersety: Helaman 13:1–8, 11, aby zrozumieć, 
dlaczego Samuel nauczal Nefitów i co Pan nakazał 
mu mówić. Wersety te ilustrują następującą zasadę: 
Prorocy otrzymują i przekazują przesłanie, jakie 
Bóg włożył w ich serce. Jakie przesłanie Bóg włożył 
w serce Samuela? Jaki skutek chciał osiągnąć Samuel, 
głosząc przesłanie Nefitom, zgodnie z wersetem: Hela-
man 13:7?

 1. W dzienniku do studiowania napisz o tym, kiedy czułeś, 
że rodzic lub przywódca kościelny był natchniony, aby prze-

kazać jakieś szczególne przesłanie. Jaki wpływ miało ono na ciebie?

Podczas studiowania fragmentów: Helaman 13:17–23 
i Helaman 13:24–30 zapisz odpowiedzi na pytania w 
pustym miejscu w następującej tabelce.
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HELAMAN 13:17–23
Zasada: Kiedy nie pamiętamy o Panu, jesteśmy bardziej podatni na uleganie dumie i niegodziwości.

Jak myślisz, które wersety uczą powyższej zasady?

Jakie przekleństwo miało spaść na Nefitów, według słów Samuela?

Czego, według Samuela, nie robili Nefici, kiedy zwrócili swe serca ku bogactwu?

W jaki sposób serca dzisiejszej młodzieży mogą zostać przyciągnięte ku bogactwu — rzeczom materialnym, praktykom i pragnieniom 
— które mogą prowadzić do dumy i niegodziwości?

Jak myślisz, dlaczego konieczne jest, by być „[wdzięcznym] Panu, [naszemu] Bogu, za to, czym [cię] błogosławił”? (Werset 22).

HELAMAN 13:24–30
Zasada: Jeśli odrzucimy słowa proroków Pana, doświadczymy żalu i smutku.

Które wersety, twoim zdaniem, uczą powyższej zasady?

Jakich wymówek, według Samuela, używali Nefici, by odrzucić proroków Pana?

Jak myślisz, dlaczego ludzie często przyjmują fałszywych proroków, tak jak opisał to Samuel?

Po przestudiowaniu najnowszych przemówień z konferencji generalnej zawartych w czasopiśmie Ensign lub Liahona wykonaj dwa 
następujące polecenia:

Wymień kilka konkretnych nauk naszych żyjących proroków i apostołów.

Wymień konkretne problemy, jakich radzą nam unikać prorocy i apostołowie.

Przejrzyj wersety: Helaman 13:26–28 i poszukaj, w jaki 
sposób Nefici reagowali na fałszywych proroków. Pre-
zydent Ezra Taft Benson oświadczył: „To, w jaki sposób 
reagujemy na słowa żyjącego proroka, kiedy mówi nam 
rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, a których jednak 
wolelibyśmy nie słyszeć, jest próbą naszej wierności” 
(The Teachings of Ezra Taft Benson, [1988], str. 140).

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jakiej rady proroka postanowiłeś posłuchać?
 b. Jak byłeś pobłogosławiony, gdy postąpiłeś zgodnie z nią?
 c. W jaki sposób możesz jeszcze lepiej stosować się do rad żyją-
cych proroków?

Samuel prorokował, że Nefici ulegną zagładzie za 
400 lat, jeśli nie odpokutują (zob. Helaman 13:9–10) 
i nauczał, że jedynym powodem, dla którego jeszcze 

nie zostali zniszczeni, było to, że byli wśród nich prawi 
ludzie (zob. Helaman 13:12–14).

Przeczytaj werset: Helaman 13:38, aby dowiedzieć się, 
w jaki sposób tak wielu Nefitów w czasach Samuela 
stało się bardzo niegodziwych.

Samuel oświadczył, że nie możemy zaznać szczęścia, 
czyniąc nieprawość, co pomaga nam zrozumieć, że 
prawdziwego szczęścia zaznajemy jedynie wtedy, 
gdy przestrzegamy przykazań Bożych. Który z frag-
mentów do opanowania naucza też tej zasady? 

Prezydent Ezra Taft Benson pomógł nam 
zrozumieć tę zasadę, kiedy powiedział: 
„Istnieje pewne stare powiedzenie: Lepiej 
przygotować się i zapobiegać, niż napra-
wiać i odpokutowywać. Jakże bardzo jest 
to prawdziwe. […] Pierwszą linią obrony, 
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kiedy dążymy do zachowania czystości moralnej, jest 
przygotowanie się do tego, by oprzeć się pokusie i 
ustrzec się przed popadnięciem w grzech” („The Law 
of Chastity”, w: Brigham Young University 1987–88 
Devotional and Fireside Speeches [1988], str. 51; adres 
internetowy: speeches.byu.edu).

Samuel nauczał, że odwlekanie decyzji o pokucie 
sprowadzi na Nefitów nieszczęście i zagładę. Inne 
opowieści z Księgi Mormona nauczają, że ludzie mogą 
trwać w buncie i niegodziwości, aż może ich opuścić 
duch pokuty. Na przykład, Laman i Lemuel nie słuchali 
Boga, aż w końcu „nie [byli] już w stanie […] usłyszeć 
Jego słów” (1 Nefi 17:45). Tego typu przykłady poka-
zują, dlaczego tak ważne jest, abyśmy nie odkładali na 
później naszej pokuty. Dzięki pokucie możesz napra-
wić zło i nie pozwolić na to, by grzech i pokusa poko-
nały twoje pragnienie podążania za Bogiem.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Dietera F. 
Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła, aby lepiej 
zrozumieć, że możesz powrócić na właściwy kurs, jeśli 
wcześniej z niego zboczyłeś:

„Podczas szkolenia na kapitana lotnictwa 
musiałem nauczyć się nawigacji samolo-
tem na długich rejsach. Loty nad ogrom-
nymi oceanami, rozległymi pustyniami 
oraz loty międzykontynentalne wymagały 
starannego planowania, tak aby bezpiecz-

nie dotrzeć do zaplanowanego miejsca. Niektóre z tych 
długodystansowych lotów trwają nawet do 14 godzin i 
pokonuje się dystans prawie 14 500 kilometrów.

Istnieje bardzo ważny moment podejmowania decyzji 
podczas tak długiego lotu, zwany powszechnie punk-
tem bezpiecznego powrotu. Do tego momentu samolot 
posiada wystarczającą ilość paliwa, aby zawrócić 
bezpiecznie na lotnisko, z którego wyleciał. Po przekro-
czeniu punktu bezpiecznego powrotu kapitan nie ma 
innego wyjścia, jak kontynuować lot. Właśnie dlatego 
ten punkt jest często określany jako punkt bez możliwo-
ści powrotu.

[…] Szatan chce, abyśmy myśleli, że kiedy zgrzeszy-
liśmy, zostawiliśmy za sobą ‘punkt bezpiecznego po-
wrotu’ — że jest za późno, by zmienić nasz kurs. […]

[…] Abyśmy stracili nadzieję, czuli się nieszczęśliwi tak 
jak on i abyśmy uwierzyli, iż nie otrzymamy przeba-
czenia, Szatan może niewłaściwie użyć słów, które 
podkreślają sprawiedliwość Boga, tak aby dać do zro-
zumienia, że nie ma miłosierdzia. […]

Chrystus przyszedł, by nas zbawić. Jeżeli obraliśmy 
zły kurs, Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa da nam 
zapewnienie, że grzech nie jest punktem bez moż-
liwości powrotu. Bezpieczny powrót jest możliwy, 

jeśli postępujemy zgodnie z planem Boga” („Punkt 
bezpiecznego powrotu”, Ensign lub Liahona, maj 
2007, str. 99).

W jaki sposób uwagi Prezydenta Uchtdorfa dają nadzieję 
tym, którzy czują, że zgrzeszyli tak bardzo, że przekro-
czyli „punkt bez możliwości powrotu”?   
 

Helaman 14
Samuel prorokuje o znakach narodzin i śmierci Zbawiciela
Zastanów się nad wydarzeniem, które niedawno 
miało miejsce poza granicami twojego kraju i które 
przyciągnęło uwagę świata. W jaki sposób dowiedzia-
łeś się o wydarzeniu mającym miejsce w innej części 
świata, takim jak klęska żywiołowa czy wojna? Dla-
czego ludzie chcą wiedzieć o wydarzeniach w innych 
częściach świata?

Samuel prorokował o narodzinach i śmierci Zbawi-
ciela — wydarzeniach, które miały mieć miejsce daleko 
od Zarahemli. Przestudiuj wersety: Helaman 14:3–6 i 
zaznacz w swoich pismach świętych, jakie znaki miały 
towarzyszyć narodzinom Jezusa Chrystusa. Przestudiuj 
fragment: Helaman 14:20–27 i zaznacz, jakie znaki 
miały towarzyszyć Jego śmierci.

 3. Zapisz w dzienniku do studiowania, jak, twoim zda-
niem, byś zareagował, gdybyś tam był i słyszał proroctwo 

Samuela. Jak myślisz, który z podanych znaków najbardziej na-
kłoniłby cię do pokuty?

Znaki te mają charakter pouczający i symboliczny. 
Kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat, było więcej 
światła. Kiedy umarł, nastała ciemność. To samo dzieje 
się w naszym życiu, kiedy pozwalamy Mu wejść do 
naszych serc lub odmawiamy Mu do nich wstępu.

Przeczytaj wersety: Helaman 14:11–13 i dowiedz się, jakie 
były intencje lub cel Samuela, kiedy przemawiał wśród 
Nefitów. Możesz ponumerować w pismach świętych, co 
Samuel chciał, aby Nefici wiedzieli i zrobili. (Wyrażenie 
„dzięki Jego zasługom” w wersecie 13. oznacza „dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa”). Z tych wersetów 
dowiadujemy się, że wiara w Jezusa Chrystusa prowa-
dzi do pokuty i odpuszczenia grzechów.

Przeczytaj fragment: Helaman 14:28–29 i dowiedz się, 
dlaczego Pan daje znaki i cuda. Oto jedna z prawd, jaką 
tu poznajemy: Pan daje znaki i cuda, aby pomóc lu-
dziom uwierzyć w Niego. Zastanów się nad znakami 
(dowodami), które w twoim odczuciu pomagają ci 
wierzyć w Jezusa Chrystusa.

Kiedy będziesz poznawał znaki przepowiedziane przez 
Samuela, ważne jest, byś zapamiętał, że Pan daje znaki, 
aby pomóc prawym ludziom uwierzyć i odpokutować, 
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W wersetach: Helaman 14:15–19 zaznacz wyrażenia, 
które odpowiadają zaznaczonym pogrubioną czcionką 
doktrynom, które właśnie przeczytałeś. Przeczytaj na 
koniec fragment: Helaman 14:30–31.

4. W dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób 
wykorzystałbyś fragment: Helaman 14:30–31, aby wyja-

śnić przyjacielowi, dlaczego wybory dokonywane w tym życiu są 
tak bardzo ważne.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Helaman 13–14 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

podczas gdy niegodziwi szukają bądź żądają znaków 
z własnych egoistycznych powodów (zob. NiP 46:9). 
Choć ważne jest, by wiedzieć, jakie są znaki śmierci 
Pana lub znaki Jego Drugiego Przyjścia, najważniejsze 
jest, by poznać nauki Samuela dotyczące znaczenia 
śmierć i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Przeczytaj uważnie wersety: Helaman 14:15–19, a na-
stępnie przestudiuj poniższy diagram.

Po przeczytaniu wersetów: Helaman 14:15–19 
i przestudiowaniu diagramu, zastanów się nad 
następującymi punktami:

• Narodziny do życia doczesnego mogą być nazwane 
śmiercią duchową, ponieważ jesteśmy oddzieleni od 
obecności naszego Ojca Niebieskiego.

• Poprzez Swą śmierć i Zmartwychwstanie Jezus 
Chrystus wykupił nas z Upadku, dlatego mo-
żemy powrócić do obecności Boga.

• Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa cała ludz-
kość powróci przed oblicze Boga na sąd.

• Podczas Sądu Ostatecznego ludzie, którzy będą 
nadal odrzucali możliwość odpokutowania, doświad-
czą kolejnej śmierci duchowej — odcięcia na zawsze 
od obecności Boga.

• Jezus Chrystus odkupuje nas od śmierci 
duchowej pod warunkiem odpokutowania.

Obecność Boga
1. Upadek Adama i Ewy 

sprowadził pierwszą śmierć 
duchową (zob. Helaman 
14:16).

Ziemia

Śmierć i świat 
duchów

2. Dzięki Zmartwychwstaniu cała 
ludzkość może przebywać w 
obecności Boga, aby mogła być 
przez Niego osądzona (zob. 
2 Nefi 2:20; Helaman 14:17).

3. Osoby, które odpokutują 
i otrzymają odpuszczenie 
swych grzechów, będą 
przebywać na wieki w 
obecności Boga (zob. 
Helaman 14:13; Mormon 
7:7–8).

4. Osoby, które nie 
odpokutują, będą 
ponownie odcięte od 
obecności Boga, gdyż 
poniosą drugą duchową 
śmierć (zob. Helaman 
14:18).
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CZĘŚĆ 23: DZIEŃ 4

Helaman 15–16
Wprowadzenie
Kiedy Lamanita Samuel przemawiał do Nefitów z 
murów miasta Zarahemli, prorokował, że jeśli nie 
odpokutują, Bóg „[zniszczy] ich zupełnie” (Helaman 
15:17). Powiedział, że Lamanici stali się bardziej prawi 
niż Nefici i że Pan przedłuży dni Lamanitów. Niektórzy 
Nefici uwierzyli w nauki Samuela i zostali ochrzczeni 
przez Nefiego. Ci, którzy nie uwierzyli Samuelowi, pró-
bowali go zabić. Moc Boża chroniła Samuela i powrócił 
on do swojego kraju.

Helaman 15
Samuel ostrzega Nefitów i wyjaśnia, dlaczego Lamanici 
stali się ludem obietnicy
Oto hipotetyczne sytuacje, w jakich mogłoby znaleźć 
się dwóch młodych mężczyzn:

Pewien młody mężczyzna był wychowywany przez 
rodziców, którzy nie byli członkami Kościoła i nie 
nauczali go o Jezusie Chrystusie. Pozwalali mu na picie 
alkoholu, gdy był nastolatkiem. Nie stronił od alko-
holu także w college’u. Następnie spotkał misjonarzy 
świętych w dniach ostatnich. Po kilku spotkaniach z 
misjonarzami obiecał, że nie będzie pił alkoholu. Kilka 
dni później spędzał czas ze swoimi przyjaciółmi. Za-
proponowali mu alkohol.

Inny młody mężczyzna był wychowany w rodzinie 
świętych w dniach ostatnich. Jego rodzice regularnie 
przeprowadzali domowe wieczory rodzinne, zmawiali 
modlitwy rodzinne i jako rodzina studiowali pisma 
święte. Rozwinął nawyk codziennego studiowania 
pism świętych oraz zmawiania osobistej modlitwy. 
Uczęszczał do Organizacji Podstawowej, służył w kwo-
rach Kapłaństwa Aarona, ukończył seminarium. Znał 
i rozumiał ewangelię Jezusa Chrystusa i przykazania 
Boga. W college’u nawiązał nowe przyjaźnie. Pewnego 
wieczoru przyjaciele zaproponowali mu alkohol.

Zastanów się nad stopniem duchowej siły, którego 
można się spodziewać w tej sytuacji po każdym z tych 
dwóch młodych mężczyzn. Pomyśl też, jak można to 
porównać do Lamanitów i Nefitów, o których czytałeś 
w rozdziale: Helaman 15.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jaki był duchowy stan Nefitów, na podstawie słów z werse-
tów: Helaman 15:3, 17?

 b. Jaki był duchowy stan Lamanitów, według wersetów: Hela-
man 15:4–8? (Słowo rozważnie znajdujące się w wersecie: Hela-
man 15:5 oznacza, „ostrożnie”, „uważnie”).

Chociaż Lamanici mieli za sobą długą historię niego-
dziwości, „postępując według tradycji swych ojców”, to 
kiedy zdobyli wiedzę o prawdzie, odpokutowali i stali się 
„mocni i wytrwali w wierze” (Helaman 15:4, 8). Inaczej 
Nefici — stali się dumni i odrzucili prawdy ewangelii.

Przeczytaj uważnie wersety: Helaman 15:7–8 i uzu-
pełnij wolne miejsca w następującym zdaniu: Gdy 
ludzie znają prawdę i wierzą w pisma święte, są prowa-
dzeni do  ------------- i -------------, co sprowadza na 
nich -----------------------------------; zatem ci, którzy to 
osiągną, są -----------------------------------.

Kiedy Lamanici poznali prawdę przez studiowania 
pism świętych i wiarę w ich treść, rozwinęli wiarę w 
Jezusa Chrystusa i zostali poprowadzeni do pokuty. 
Doświadczyli przemiany serca i stali się mocni i wy-
trwali w wierze.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
oba poniższe pytania:

 a. Kiedy studiowanie pism świętych pomogło ci w dokonaniu 
koniecznych zmian w swoim życiu?
 b. Jak myślisz, w jaki sposób zwyczaj wiernego studiowania 
pism świętych może pomóc w doświadczeniu przemiany serca?

Nauki Samuela pomagają nam zrozumieć ważność 
pozostawania wiernymi wiedzy i wierze, które zdobyli-
śmy. Przeczytaj fragment: Helaman 15:14–17 i poszukaj 
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Zastanów się nad następującą wypowie-
dzią Prezydenta Ezry Tafta Bensona na 
temat tego, jak ludzie ze świata reagują na 
współczesnych proroków: „Prorok nieko-
niecznie będzie popularny w świecie lub 
na sposób świecki. Kiedy prorok objawia 

prawdę, dzieli ona ludzi. Uczciwi w sercu zważają na 
jego słowa, lecz niegodziwi albo ignorują proroka, albo 
z nim walczą. Gdy prorok wytyka grzechy światu, ludzie 
ze świata zamiast pokutować za swoje grzechy, albo 
chcą powstrzymać proroka od mówienia, albo czynią 
wszystko, aby jak najszybciej zapomnieć o jego istnie-
niu. Popularność nigdy nie będzie sprawdzianem 
prawdy. Wielu proroków zostało wypędzonych i 
zabitych. Gdy zbliżamy się do Drugiego przyjścia Pana, 
możecie oczekiwać, że ludzie ze świata będą stawać się 
coraz bardziej niegodziwi, a pośród nich nauki proroka 
będą cieszyć się coraz mniejszą popularnością” (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], str. 133).

Przeczytaj wersety: Helaman 16:16–21, aby dowiedzieć 
się, w jaki sposób niewierzący usprawiedliwiali to, że 
odrzucili wypełnianie się proroctw i znaków z nieba. 
Możesz zaznaczyć w swoich pismach świętych, które 
z wymówek lub argumentów przeciwko prorokom są, 
twoim zdaniem, najpopularniejsze w naszych czasach.

Przeczytaj fragment: Helaman 16:23 i zapisz w pismach 
lub dzienniku do studiowania, jakie konsekwencje 
spadną na tych, którzy odrzucają świadków Pana. 
Twoja wypowiedź może być podobna do następującej 
zasady: Gdy odrzucamy świadectwo Pana, pozwa-
lamy Szatanowi, aby zawładnął naszym sercem.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezy-
denta Henry’ego B. Eyringa z Rady 
Prezydenta Kościoła i zaznacz te słowa, 
które potwierdzają to, czego dowiedziałeś 
się z rozdziału: Helaman 16: „Gdy 
odrzucamy rady, które pochodzą od Boga, 

nie wybieramy niezależności od zewnętrznych wpły-
wów. Wybieramy inny wpływ. Odrzucamy ochronę 
doskonale kochającego, wszechmocnego, wszechwie-
dzącego Ojca w Niebie, którego jedynym celem, 
podobnie jak Jego Umiłowanego Syna, jest danie nam 
życia wiecznego; danie nam wszystkiego, co posiada i 
przywiedzenie nas z rodzinami z powrotem do domu, 
w ramiona Jego miłości. Odrzucając Jego rady, wybie-
ramy wpływ innej mocy, która kieruje się nienawiścią i 
której celem jest sprawić, abyśmy cierpieli. Jako dar od 
Boga posiadamy moralną wolną wolę. Jest to nie tyle 
prawo wyboru bycia wolnym od wpływów, co niezby-
walne prawo do oddania się pod wpływ tej mocy, którą 
wybierzemy” („Finding Safety in Counsel”, Ensign, maj 
1997, str. 25).

wyrażeń, które wskazują na następującą zasadę ewan-
gelii: Jeśli ludzie przestaną wierzyć po otrzymaniu 
pełni ewangelii, otrzymają większe potępienie. 
Możesz zapisać tę prawdę w swoich pismach świętych 
obok tych wersetów. Możesz też zapisać odsyłacz do 
NiP 82:3 na marginesie swoich pism świętych.

W jaki sposób ta zasada ma zastosowanie w twoim 
życiu? Czy zdarzyło ci się świadomie postąpić wbrew 
temu, o czym wiedziałeś, że jest prawdą? Co musisz 
robić, aby wzmacniać swą wiarę w Zbawiciela, odpoku-
tować oraz pozostać mocnym i wytrwałym w wierze?

Helaman 16
Ci, którzy uwierzyli Samuelowi, zostali ochrzczeni; pozostali 
znieczulili swoje serca
Zastanów się, w jaki sposób zazwyczaj reagujesz na 
słowa żyjących proroków i apostołów. Nefici mieli 
szansę przyjąć słowa lamanickiego proroka Samuela. 
Wykorzystaj to, czego się dowiedziałeś z wersetów: He-
laman 16:1–7 do wypełnienia poniższej tabelki, aby wy-
kazać, która grupa Nefitów wierzyła i jak zareagowała.

Helaman 16 Czy ta 
grupa 
Nefitów 
wierzyła?

Jak ci ludzie zareagowali 
na słowa proroka 
Samuela?

Tak Nie

Werset 1

Werset 2

Wersety 3–5

Wersety 6–7

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego młodzi ludzie mogą czasem złościć się i 
odrzucać rady współczesnych proroków?
 b. W jakiej sytuacji widziałeś, że ktoś postanowił postąpić zgod-
nie z radą proroka, mimo że inne osoby ją odrzuciły?
 c. W jakiej sytuacji postanowiłeś postąpić zgodnie z radą pro-
roka, mimo że inne osoby ją odrzuciły?
 d. Czego dowiedziałeś się o słowach proroków z wersetów: He-
laman 16:13–14?
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Co się dzieje, według słów Prezydenta Eyringa, kiedy 
odrzucamy wpływ Boga w naszym życiu? Dlaczego jest 
ważne, by zrozumieć, że kiedy odrzucamy wpływ Boga, 
znajdujemy się pod wpływem Szatana?

Zastanów się, czy w jakiś sposób znieczuliłeś swe serce 
na rady, jakich udzielają prorocy i apostołowie. Pomóc 
może przejrzenie broszury Dla wzmocnienia młodzieży, 
kiedy będziesz myślał o tym, czego oni nauczają i jak 
przyjmujesz ich rady. Postanów, co dziś zrobisz, aby być 
mocnym i wytrwałym w życiu zgodnie z ewangelią i 
zważaniu na rady proroków Pana.

 4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Helaman 15–16 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 24: DZIEŃ 1

3 Nefi 1
Wprowadzenie
Zanim prorok Nefi (syn Helamana) opuścił kraj, prze-
kazał kroniki swojemu najstarszemu synowi, Nefiemu. 
Niewierzący zmówili się, aby zabić wierzących, jeśli 
proroctwa dotyczące narodzin Jezusa Chrystusa nie 
wypełnią się do określonego dnia. Gdy Nefi błagał 
Pana w intencji wierzących, doszedł go głos Pana 
mówiący, że tej nocy zostanie dany znak Jego narodzin. 
Proroctwo Lamanity Samuela wypełniło się: kiedy za-
szło słońce, nie zapadła ciemność, a na niebie ukazała 
się nowa gwiazda. Pomimo ciągłych prób Szatana, aby 
zniszczyć wiarę ludzi, „większość z nich uwierzyła i 
nawróciła się do Pana” (3 Nefi 1:22).

3 Nefi 1:1–26
Proroctwa o narodzinach Jezusa Chrystusa wypełniają się i 
wielu Nefitów się nawraca
Pomyśl o ludziach z pism świętych lub z historii 
Kościoła, którzy poświęcili swoje życie dla ewangelii 
Jezusa Chrystusa. Jak myślisz, dlaczego byli gotowi 
poświęcić życie?

Jak czytamy w rozdziale: 3 Nefi 1, grupa wierzących 
Nefitów musiała zdecydować, czy byli gotowi poświe-
cić życie w imię wierności własnym przekonaniom. Ten 
rozdział rozpoczyna się od wyjaśnienia, że Nefi prze-
kazał święte kroniki swojemu synowi, który także nosił 
imię Nefi, po czym sam opuścił kraj (zob. 3 Nefi 1:1–3). 
Potem jest mowa o próbie wiary, której doświadczyło 
wielu Nefitów.

Przeczytaj wersety: 3 Nefi 1:4–9 i poszukaj opisu prze-
ciwności, z którymi zmagali się wierni Nefici. Jak byś 
się czuł, gdybyś był na miejscu Nefiego i nadszedłby 
czas, gdy wierzący ludzie mają być zabici? Zastanów 
się przez chwilę, dlaczego dla niektórych osób pozosta-
nie wiernym w takiej sytuacji może okazać się trudne.

Przeczytaj wersety: 3 Nefi 1:10–12 i poszukaj, co zrobił 
Nefi w tym krytycznym momencie. Przeczytaj w wer-
setach: 3 Nefi 1:13–14, co Pan odpowiedział Nefiemu. 

WPROWADZENIE DO  

Księgi Trzeciego 
Nefiego
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W trakcie studiowania Księgi 3. Nefiego dowiesz się 
o tym, co mówił i co robił Zbawiciel, przebywając 
wśród ludu Księgi Mormona. Przywódcy Kościoła 
wyrażają się o Księdze 3. Nefiego jako o „piątej 
Ewangelii” naszego Pana, ponieważ, podobnie jak 
cztery Ewangelie Nowego Testamentu, podaje ona 
przede wszystkim nauki, które osobiście przekazał 
Jezus Chrystus. Zawiera także opis Jego posługi (zob. 
Gordon B. Hinckley, „The Cornerstones of Our Faith”, 
Ensign, listopad 1984, str. 52). Prezydent Ezra Taft 
Benson głosił, że „Księga Trzeciego Nefiego zawiera 
kilka najbardziej poruszających i pełnych mocy 
fragmentów ze wszystkich pism świętych. Świadczy 
o Jezusie Chrystusie, Jego prorokach i doktrynach 
zbawienia” („The Savior‘s Visit to America”, Ensign, 
maj 1987, str. 6). Widząc miłosierdzie okazywane 
przez Jezusa Chrystusa ludziom, „[jednemu] po 
drugim” (3. Nefi 11:15; 17:21), możesz lepiej 
zrozumieć Jego osobistą troskę o ciebie. Możesz 
także nauczyć się ważnych lekcji, obserwując, jak 
niektórzy ludzie przygotowywali się na spotkanie ze 
Zbawicielem, podczas gdy inni uniemożliwili sobie 
doświadczenie wspaniałych błogosławieństw.

Kto napisał tę księgę?
Księga Trzeciego Nefiego powstała w oparciu o 
zapisy, które streścił Mormon z większych płyt 
Nefiego. Została ona nazwana imieniem Nefiego 
(syna Nefiego), którego posługa obejmowała okres 
przed, podczas i po ukazaniu się Zbawiciela Nefitom. 
W czasach wielkiej niegodziwości, które poprzedzały 
wizyty Jezusa Chrystusa, Nefi służył „z mocą i 
wielką władzą” (3 Nefi 7:17). Jego wysiłki stanowiły 
wstęp do posługi Jezusa Chrystusa, którego słowa 
i czyny stanowią sedno zapisów Trzeciego Nefiego. 
Streszczając zapis Nefiego, Mormon dodał także 
swój komentarz i świadectwo (zob. 3 Nefi 5:8–26; 
26:6–12; 29–30).

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Oryginalne kroniki, które stanowią podstawę zapisów 
Trzeciego Nefiego, zostały najprawdopodobniej 

napisane pomiędzy 1 r. p.n.e. a 34 r. n.e. Mormon 
dokonał streszczenia tych zapisów mniej więcej w 
latach 345–385 n.e. Nie zawarł jednak informacji 
o miejscu, w którym się znajdował podczas 
opracowywania tej księgi.
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Możesz zaznaczyć w wersecie: 3 Nefi 1:13 słowa, które 
głoszą następującą zasadę: Pan wypełnia wszystkie 
słowa, które przekazał Swoim prorokom.

1. Spróbuj wyobrazić sobie, co czuł Nefi zaraz po ujrze-
niu znaku narodzin Zbawiciela. Napisz w swoim dzien-

niku do studiowania, jak ty byś zareagował, gdybyś znalazł się w 
tej sytuacji. Jak myślisz, jakbyś się czuł, gdybyś był na miejscu Ne-
fiego i pojawiłby się właśnie zapowiadany znak?

Przeczytaj wersety: 3 Nefi 
1:4, 14–15, 19–21 i wyszu-
kaj dodatkowych okre-
śleń, które podkreślają 
to, że Pan stale wypełnia 
słowa proroków. Możesz 
zaznaczyć te słowa w 
swoim piśmie świętym. 
Czytając werset: 3 Nefi 
1:14, powinieneś rozu-
mieć, że Istota, która w 
nim przemawia, odgrywa 
podwójną rolę: przema-
wia jako Jehowa (który 
jest Ojcem przez boskie 
nadanie upoważnienia) i 
jako Jezus Chrystus, Syn 
Boży, który wkrótce ma 
przyjść na świat.

Brigham Young zapytał kiedyś: 
„Czy czytacie Pisma Święte 
[…], jak gdybyście byli na 
miejscu tych, którzy je spisy-
wali? […] Macie przywilej, 
by je czytać, abyście mogli 
zaznajomić się z duchem i 
znaczeniem spisanego słowa 
Bożego tak, jak znacie swe 
codzienne ścieżki i rozmowy” 
(Teachings of Presidents of 
the Church: Brigham Young 
[1997], str. 119).

Stawianie siebie w 
sytuacji osób, które 
pisały pismo święte

By zobaczyć, w jaki sposób proroctwa przepowiada-
jące narodziny Zbawiciela zostały wypełnione, w lewej 
kolumnie poniższej tabeli zapisz odpowiednie proroc-
two Lamanity Samuela. Następnie w prawej kolumnie 
zapisz odpowiedni werset z rozdziału: 3 Nefi 1 i krótki 
opis, jak proroctwo się wypełniło.

Proroctwa Lamanity Samuela Wypełnienie

1. proroctwo (Helaman 14:3–4): 3 Nefi 1:

2. proroctwo (Helaman 14:5): 3 Nefi 1:

3. proroctwo (Helaman 14:6): 3 Nefi 1:

4. proroctwo (Helaman 14:7): 3 Nefi 1:
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W trakcie czytania wersetów: 3 Nefi 1:16–18 zwróć 
uwagę na to, jak niegodziwi ludzie reagowali na 
pojawiające się znaki. Możesz zaznaczyć niektóre 
ich zachowania. Z wersetu: 3 Nefi 1:18 dowiadujemy 
się, że niektórzy ludzie „zaczęli się bać, zdając sobie 
sprawę z własnej niegodziwości i niewiary”. Zastanów 
się nad następującym pytaniem: W jaki sposób grzech i 
niedowiarstwo prowadzą do strachu?

Przeczytaj wersety: 3 Nefi 1:22–23 i poszukaj opisu 
tego, co próbował zrobić diabeł po ukazaniu się zna-
ków narodzenia Pana. Dokończ następujące zdanie, by 
sformułować zasadę zawartą w wersecie 22: Kiedy sta-
wiamy czoła kłamstwom Szatana, możemy wybrać  
  
 .

Biskup Richard C. Edgley, który służył w Przewodni-
czącej Radzie Biskupiej, doradził sposób reagowania na 
nasze własne próby wiary. Zaznacz słowa lub zwroty, 
które zachęcają cię do wytrwania w wierze mimo wąt-
pliwości, którymi może cię kusić Szatan: 

„Ze względu na konflikty i wyzwania, 
jakim stawiamy czoła w dzisiejszym 
świecie, pragnę zaproponować jeden 
wybór — wybór pokoju i bezpieczeństwa, 
wybór, który jest właściwy dla wszystkich. 
Tym wyborem jest wiara. Miejcie świado-

mość tego, że wiara nie jest darem otrzymanym darmo, 
danym bez przemyślenia, pragnienia czy wysiłku. […] 
Zbawiciel powiedział: ‘Pójdźcie do mnie’ (Ew. Mate-
usza 11:28) i ‘Pukajcie, a będzie wam [dane]’ (Ew. 
Mateusza 7:7). Te czasowniki są związane z działaniem 
— pójdźcie, pukajcie. Są to wybory. Zatem mówię, 
wybierzcie wiarę. Wybierzcie wiarę ponad zwątpienie; 
wybierzcie wiarę ponad strach; wybierzcie wiarę ponad 
nieznane i niewidziane; i wybierzcie wiarę ponad 
pesymizm. […]

Kiedy logika, rozsądek lub osobisty intelekt stają w 
konflikcie ze świętymi naukami i doktryną, lub kiedy 
sprzeczne informacje, jak ogniste strzały opisane przez 
Apostoła Pawła, zaatakują wasze wierzenia, postanów-
cie, że nie wypchniecie nasiona [wiary] z waszych serc 
przez niewiarę. Pamiętajcie, nie otrzymamy potwier-
dzenia wcześniej, jak po wypróbowaniu naszej wiary 
(zob. Eter 12:6)” („Wiara — wybór należy do was”, 
Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 31–33).

 2. Jakie kłamstwa i oszustwa diabeł promuje dzisiaj, 
próbując nastawić ludzkie serca przeciw prawdzie? Na-

pisz w swoim dzienniku do studiowania, co możesz zrobić, by za-
chować wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego przywróconą ewangelię, 
gdy diabeł stara się obudzić w tobie zwątpienie.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 1:24–25 i odszukaj w nim 
inną trudność, której musieli stawić czoła niektórzy 
wierzący. Zastanów się, czego możesz się nauczyć na 
podstawie reakcji tych ludzi, gdy dowiedzieli się, że są 
w błędzie.

3 Nefi 1:27–30
Neficcy odstępcy i niektórzy młodzi Lamanici przyłączają 
się do spiskowców Gadiantona
Kilka lat po ukazaniu się znaków zapowiadających 
narodziny Jezusa Chrystusa siła wiary w ewangelię 
zaczęła słabnąć na skutek działań nefickich odstępców. 
W jaki sposób ty możesz trwać mocno w ewangelii 
pomimo dzisiejszych ataków na Kościół? Przeczytaj 
wersety: 3 Nefi 1:27–30 i poszukaj, czy „młode poko-
lenie” Lamanitów miało pozytywny czy negatywny 
wpływ na wiarę ludzi.

Zwróć uwagę na to, że liczni młodzi Lamanici „stali się 
niezależni” (3 Nefi 1:29) i odwrócili się od ewangelii. 
Siostra Kathleen H. Hughes, która służyła w general-
nym prezydium Stowarzyszenia Pomocy podpowiada, 
co może oznaczać „stali się niezależni”: „Oznacza to 
dla mnie, że myśleli tylko o sobie i spełniali tylko swoje 
pragnienia — przed czym ostrzegali ich prorocy. Ulegli 
pokusom i zachętom Szatana” („Grow Up unto the 
Lord”, Ensign, luty 2010, str. 18).

Możesz zapisać w swoim dzienniku do studiowania 
lub w swoim piśmie świętym obok fragmentu: 3 Nefi 
1:29–30 następującą zasadę: Kiedy ulegamy pokusie, 
nasz przykład ma negatywny wpływ na wiarę i 
prawość innych osób.

 3. By lepiej zrozumieć, w jaki sposób ta zasada odnosi 
się do ciebie, odpowiedz na następujące pytania w dzien-

niku do studiowania:
 a. W jakiej sytuacji widziałeś przykład działania powyższej za-
sady? W jaki sposób możesz pozostać oddany wierze, nawet 
kiedy ludzie wokół ciebie nie chcą tacy być?
 b. Ważne jest, byśmy pamiętali, że nasz przykład może mieć ne-
gatywny wpływ na innych, ale może też kogoś wzmocnić. W jakiej 
sytuacji widziałeś, że „młode pokolenie” lub współczesna mło-
dzież z Kościoła mają pozytywny wpływ na wiarę innych ludzi?

 4. W swoim dzienniku do studiowania sporządź listę 
rzeczy, które możesz zrobić, by mieć pozytywny wpływ na 

wiarę osób z twojej rodziny, okręgu czy gminy, lub na wiarę two-
ich rówieśników. Wybierz dwa pomysły z listy i napisz, co konkret-
nie zrobisz, by zastosować je w życiu.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:
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Przestudiowałem lekcję 3 Nefi 1 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 24: DZIEŃ 2

3 Nefi 2–5
Wprowadzenie
Wkrótce po ukazaniu się znaków narodzin Jezusa 
Chrystusa, ludzie zaczęli zapominać świadectwa, 
które otrzymali, i znieczulili swe serca. Wielu Nefitów 
i Lamanitów odrzuciło kolejne znaki i cuda, co spra-
wiło, że jeszcze bardziej pogrążyli się w niegodziwości. 
W wyniku tego spiskowcy Gadiantona rośli w siłę i 
grozili, że zgładzą Nefitów. Neficki naczelnik pań-
stwa, Lachoneus, zebrał wszystkich prawych Nefitów 
i Lamanitów i wezwał ich, by odpokutowali i zaczęli 
przygotowywać się do walki. Ich zjednoczenie i wiara 
w Pana sprawiły, że pokonali swoich wrogów. Po wy-
swobodzeniu prawi Nefici i Lamanici uznali, że zostali 
zachowani przy życiu dzięki mocy Boga.

3 Nefi 2
Prawi Nefici i Lamanici jednoczą się, by obronić się przed 
spiskowcami Gadiantona
Pomyśl o kilku znaczących duchowych doświad-
czeniach, które miałeś w życiu. (Pamiętaj o tym, że 
duchowe doświadczenia nie muszą być dramatyczne 
lub niezwykłe, aby były znaczące). Jak myślisz, dlaczego 
pamiętanie o tych duchowych doświadczeniach może 
być ważne?

Przeczytaj wersety: 3 Nefi 2:1–3 i poszukaj zapisu o 
tym, co się stało między ludźmi, kiedy zaczęli zapomi-
nać o znakach zapowiadających narodziny Zbawiciela. 
Czego możesz nauczyć się na podstawie tego frag-
mentu o tym, jak niebezpieczne jest zapominanie o 
duchowych doświadczeniach?

Jedna z zasad, której możemy się nauczyć na podstawie 
tego, co przydarzyło się Nefitom, brzmi: Kiedy zapo-
minamy o naszych duchowych doświadczeniach, 
stajemy się bardziej podatni na pokusy i podstępy 
Szatana. Możesz zapisać tę zasadę w swoich pismach 
świętych obok fragmentu: 3 Nefi 2:1–3. Gdy to zrobisz, 
pomyśl, dlaczego zapominanie o duchowych doświad-
czeniach powoduje, że stajemy się bardziej podatni na 
wpływ Szatana.

Zastanów się nad tym, co możesz zrobić, by lepiej roz-
poznawać duchowe doświadczenia i pamiętać o nich. 
Zapisz kilka pomysłów, które, twoim zdaniem, będą 
najbardziej przydatne:   
 

Prezydent Henry B. Eyring z Rady Prezydenta Kościoła 
opowiedział o tym, w jaki sposób zapisywanie w dzien-
niku swoich doświadczeń duchowych pomogło mu. W 
trakcie lektury zaznacz błogosławieństwa, które płyną z 
zapisywania duchowych doświadczeń:

„Od lat zapisuję kilka linijek każdego dnia. 
Nigdy nie opuściłem ani jednego dnia, bez 
względu na to, jak byłem zmęczony lub 
jak wcześnie musiałem wstać następnego 
dnia. Zanim zaczynałem pisać, zastana-
wiałem się nad tym pytaniem: ‘Czy 

widziałem dziś wyciągniętą rękę Boga, która dotknęła 
nas, nasze dzieci lub naszą rodzinę?’. Kiedy się zastana-
wiałem, coś zaczynało się dziać. Gdy przywoływałem 
wydarzenia z danego dnia, widziałem dowody tego, co 
Bóg uczynił dla kogoś [z naszej rodziny], a czego nie 
zauważyłem w czasie zabieganego dnia. Gdy tak się 
działo — a często tak się zdarzało — zdawałem sobie 
sprawę, że próba zapamiętania tego pozwala Bogu 
pokazać mi, co On dla nas uczynił.

W moim sercu zaczęło wzrastać coś więcej niż 
wdzięczność. Wzrastało świadectwo. Stawałem się 
coraz bardziej pewny, że nasz Ojciec Niebieski słyszy 
modlitwy i odpowiada na nie. Poczułem ogromną 
wdzięczność za zmiękczenie i oczyszczenie serca, 
spowodowane Zadośćuczynieniem Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa. I zdobywałem coraz większą pewność, że 
Duch Święty może nam wszystko przypomnieć — na-
wet to, czego nie dostrzegliśmy lub na co nie zwró-
ciliśmy uwagi, gdy miało to miejsce” („Zapamiętaj, 
zapamiętaj”, Ensign lub Liahona, listopad 2007, str. 67).

 1. W swoim dzienniku do studiowania opisz, w jaki spo-
sób pamięć o duchowych doświadczeniach pomogła ci 

pozostać wiernym mimo szatańskich prób zwiedzenia lub skusze-
nia cię. (Jednym ze sposobów może być zapisywanie duchowych 
doświadczeń w dzienniku).

Jak podaje fragment:3 Nefi 2:4–19, wielu Nefitów nadal 
trwało w niegodziwości, a spiskowcy Gadiantona rośli 
w siłę. Stali się bardziej brutalni, co doprowadziło do 
tego, że nawróceni Lamanici sprzymierzyli się przeciwko 
nim z Nefitami. Mimo pewnych sukcesów w wypieraniu 
spiskowców Gadiantona z kraju, Nefici i Lamanici, 15 
lat po ukazaniu się znaków narodzin Jezusa Chrystusa, 
nadal znajdowali się w niebezpieczeństwie. 
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3 Nefi 3:1–10
Przywódca spiskowców Gadiantona żąda od Nefitów i 
Lamanitów, aby się poddali
We fragmencie: 3 Nefi 3:1–10 widzimy, w jaki sposób 
diabeł czasem działa poprzez innych, próbując nas 
zwieść i osłabić naszą wiarę. Giddianhi, przywódca 
spiskowców Gadiantona, napisał list do Lachoneusa, 
naczelnego sędziego i naczelnika połączonego ludu 
Nefitów i Lamanitów, starając się przekonać go, aby 
się poddał. Przeczytaj 3 Nefi 3:2–10 i poszukaj słów 
lub zwrotów, które ukazują taktyki stosowane przez 
Giddianhiego w celu osłabienia wiary Lachoneusa i 
zwiedzenia go. Możesz zaznaczyć te słowa lub zwroty, 
kiedy je znajdziesz.

Te wersety uczą nas, że Szatan i jego naśladowcy 
często używają pochlebstw, nieprawdziwych 
obietnic i gróźb, aby zwieść ludzi. Ważne jest, by 
uświadomić sobie, że taktyki Szatana są często bardzo 
subtelne i że może on wykorzystać do kuszenia nas, 
naszych przyjaciół i ludzi, których lubimy, a nie naszych 
wrogów. Istnieją podobieństwa pomiędzy motywami i 
taktyką Giddianhiego a sposobem, w jaki Szatan działa 
dzisiaj, zwodząc ludzi.

 2. Wybierz jeden ze sposobów działania Giddianhiego i 
wyjaśnij w swoim dzienniku do studiowania, w jaki spo-

sób diabeł może dzisiaj stosować podobną taktykę wobec współ-
czesnej młodzieży. Napisz też, jak możesz się jej oprzeć.

3 Nefi 3:11–4:33
Lud Lachoneusa przygotowuje się do obrony i pokonuje 
spiskowców Gadiantona

Lachoneus był zdumiony listem Giddianhiego i 
postanowił przygotować swój lud na nieuchronny atak. 
Przeczytaj następujące fragmenty pism świętych i 
znajdź co najmniej cztery sposoby przygotowania 
duchowego i doczesnego (fizycznego), które zastosował 

Lachoneus wśród ludu, by oprzeć się atakowi spiskow-
ców Gadiantona. (Wskazówka: kiedy będziesz czytać te 
wersety, upewnij się, że odróżniasz Giddianhiego, 
przywódcę spiskowców Gadiantona od Gidgiddoniego, 
wielkiego proroka i naczelnego dowódcy Nefitów).

• 3 Nefi 3:12
• 3 Nefi 3:13–14
• 3 Nefi 3:15
• 3 Nefi 3:17–19

 3. Przez środek pustej kartki w swoim dzienniku do stu-
diowania narysuj pionową linię. Napisz Przygotowania La-

choneusa u góry po jednej stronie i Współczesne przykłady u góry 
po przeciwnej stronie. Pod nagłówkiem „Przygotowania Lachone-
usa” napisz lub narysuj cztery rozpoznane przez ciebie sposoby 
przygotowań Lachoneusa i Nefitów na odparcie ataku. Pod na-
główkiem „Współczesne przykłady” napisz lub narysuj kilka przy-
kładów współczesnych analogii do przygotowań Lachoneusa. Te 
przykłady powinny dotyczyć przygotowań duchowych i doczes-
nych, które zawierają się w radach kierowanych do nas w dniach 
ostatnich.

 4. By ułatwić sobie zastanawianie się nad tym, jak mo-
żesz zastosować w życiu to, czego się nauczyłeś, odpo-

wiedz w dzienniku do studiowania na dwa lub więcej z 
następujących pytań:
 a. W jaki sposób możesz wzmocnić swój dom przed atakami 
przeciwnika?
 b. W jaki sposób gromadzenie się w rodzinach, gminach lub 
okręgach zapewnia nam ochronę?
 c. Dlaczego codzienna lektura pism świętych jest istotnym spo-
sobem na wzmocnienie siebie?
 d. Kiedy modlitwa pomogła ci zdobyć duchową siłę w obliczu 
przeciwieństw lub niebezpieczeństwa?
 e. W jaki sposób pokuta może być formą przygotowania na 
przyszłość? 
 f. Jak myślisz, dlaczego decyzja, by podążać za osobami, które 
mają ducha proroctwa i objawienia, jest ważna szczególnie dzisiaj?

By przekonać się, co się stało, gdy spiskowcy Gadian-
tona zaatakowali Lachoneusa i jego lud, przeczytaj 
fragment: 3 Nefi 4:7–12. Z tej relacji dowiadujemy się, 
że kiedy przygotowujemy się duchowo i docześ nie, 
Pan wzmacnia nas, abyśmy mogli pokonać prze-
ciwności.

Lachoneus i jego lud pokonali spiskowców Gadian-
tona i zniszczyli ich przywódców. O ich zwycięstwie 
przesądził wybór właściwych przywódców (zob. 3 Nefi 
3:19; 4:17), posłuszeństwo (zob. 3 Nefi 3:21; 4:18) oraz 
poleganie na Bogu (zob. 3 Nefi 4:30–31). Przeczytaj 
3 Nefi 4:30–33 i poszukaj, w jaki sposób ludzie re-
agowali na zwycięstwo nad spiskowcami Gadiantona. 
Co, według nich, było przyczyną ich wybawienia z rąk 
spiskowców Gadiantona? Te wersety obrazują jedną 
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zasadę: Kiedy rozpoznajemy dobroć i miłosierdzie 
Boga w oswobodzeniu nas z trudności, jesteśmy 
bardziej skłonni do pokory.

3 Nefi 5
Pokój zostaje przywrócony pośród ludu. Mormon wyjaśnia, 
dlaczego dokonał streszczenia kronik
Zastanów się nad tym, w jaki sposób osobiste do-
świadczenie duchowe wpłynęło na twoją wiarę, 
pragnienia lub sposób działania. Przeczytaj fragment: 
3 Nefi 5:3–4 i poszukaj, co zrobili Nefici w reakcji na 
pomoc i błogosławieństwa, które otrzymali od Pana. 
Zauważ, że jednym ze sposobów, w jaki ludzie zarea-
gowali, było głoszenie ewangelii innym ludziom.

We fragmencie: 3 Nefi 5:14–26 Mormon wyjaśnił, 
dlaczego streścił kroniki. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
5:12–13 i znajdź, co Mormon powiedział na temat po-
wierzonego mu zadania, aby streścić kroniki Nefitów.

Z tych wersów uczymy się, że naszym obowiązkiem, 
jako uczniów Jezusa Chrystusa, jest nauczanie 
innych ludzi o życiu wiecznym. Jednym z ważniej-
szych sposobów, w jaki możemy okazać wdzięczność 
naszemu Panu za błogosławieństwa, które nam daje, 
jest pomaganie innym w przyjściu do Niego i otrzyma-
niu tych samych błogosławieństw.

 5. Zapisz w dzienniku do studiowania kilka sposobów, 
jak mógłbyś, jako uczeń Jezusa Chrystusa, uczyć ludzi o 

drodze prowadzącej do życia wiecznego. Pomyśl też o kilku sytu-
acjach, w których mógłbyś tego uczyć innych.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję 3 Nefi 2–5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 24: DZIEŃ 3

3 Nefi 6–10
Wprowadzenie
Po cudownym uwolnieniu z rąk spiskowców Gadian-
tona Nefici i Lamanici cieszyli się pokojem przez trzy 
lata. Z czasem duma, podziały klasowe i prześladowa-
nia doprowadziły do wielkiej niegodziwości i ostatecz-
nego obalenia rządu Nefitów. Znaki śmierci Jezusa 
Chrystusa w Jerozolimie obejmowały wielkie zniszcze-
nia, które pochłonęły wiele nefickich miast, zabijając 
ich niegodziwych mieszkańców. Ziemię na trzy dni 
okryła ciemność. W ciemności słychać było głos Zbawi-
ciela, który nakłaniał ludzi do powrotu do Niego. Gdy 
ciemność się rozproszyła, płacz zmienił się w radość i 
uwielbienie dla Jezusa Chrystusa.

3 Nefi 6–7
Nefici stają się dumni, następuje rozłam w Kościele, tajemne 
sprzysiężenia obalają rząd, a ludzie dzielą się na plemiona
Pomyśl o sytuacji, w której musiałeś podjąć decyzję, czy 
postąpić zgodnie z radami proroka, czy też nie. Jak czy-
tamy w: 3 Nefi 6–7, niektórzy Nefici doświadczyli tra-
gicznych skutków odrzucenia proroków, podczas gdy 
inni cieszyli się błogosławieństwami, które wynikały z 
pokuty i uważnego słuchania wybranych sług Pana.

Jak czytałeś w rozdziale: 3 Nefi 5, Nefici pokutowali, 
gorliwie służyli Bogu i zostali uwolnieni Bożą mocą 
od spiskowców Gadiantona. Potem przez krótki czas 
wiedli dostatnie życie. Jednakże duma wkrótce zago-
ściła w sercach wielu z nich, doprowadzając do podzia-
łów w Kościele. Proroków, którzy zostali wysłani, by 
sprzeciwić się niegodziwości ludu, sędziowie pojmali 
i potajemnie wydali na śmierć (zob. 3 Nefi 6:4–23). W 
ciągu około sześciu lat ludzie „ulegli wpływowi Sza-
tana” (3 Nefi 7:5) i stali się tak niegodziwi, że zwalczali 
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wszelką prawość. Tajemne sprzysiężenia obaliły rząd 
kraju i sprawiły, że ludzie podzielili się na plemiona.

Pomimo niegodziwości ludzi, Nefi nadal świadczył 
przeciwko ich grzechom i nawoływał ich do nawróce-
nia (zob. 3 Nefi 7:15–20). Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
7:21–22 i zaznacz kilka przykładów błogosławieństw, 
które były dane ludziom, gdy podążali za przykładem 
Nefiego. Z tych wersów uczymy się, że jeśli odpo-
kutujemy i będziemy podążać za sługami Pana, 
uzyskamy wpływ Ducha Świętego.

 1. Napisz w swoim dzienniku do studiowania o sytuacji, 
w której zdecydowałeś się pójść za radą proroka lub in-

nych przywódców kapłańskich. Jakie błogosławieństwa spotkały 
cię w wyniku tej decyzji?

3 Nefi 8:1–18
Wielkie zniszczenia oznaczają wypełnianie się znaku 
śmierci Jezusa Chrystusa
Wyobraź sobie dzień Drugiego Przyjścia Jezusa Chry-
stusa. Jak myślisz, co będziesz czuł, gdy nadejdzie 
ten dzień? Podobnie Nefici długo czekali na przyjście 
Jezusa Chrystusa. Lamanita Samuel prorokował o zna-
kach, które nastąpią w czasie śmierci Jezusa Chrystusa 
(zob. Helaman 14:20–27). Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
8:3–4 i zwróć uwagę na różnice w reakcjach poszcze-
gólnych Nefitów na ujrzane przez nich znaki.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 8:5–7 i odszukaj, co stało się 
w 34. roku od dnia, w którym pojawił się znak narodzin 
Zbawiciela. Przejrzyj wersety: 3 Nefi 8:8–18 i wskaż, co 
stało się z mieszkańcami miast, które zostały dotknięte 
burzą i towarzyszącymi jej trzęsieniami ziemi. Prze-
czytaj 3 Nefi 10:11–12 i zaznacz, kto mógł przetrwać te 
zniszczenia. Nawet jeśli ocaleni byli ludźmi „bardziej 
sprawiedliwymi” wśród Nefitów, oni także musieli 
odpokutować i przyjść do Jezusa Chrystusa.

 2. W dzienniku do studiowania napisz krótki artykuł do 
gazety opisujący wydarzenia z fragmentu: 3 Nefi 8:5–18. 

Zamieść nagłówek, naszkicuj zdjęcie, a potem napisz sprawozda-
nie o zniszczeniach.

3 Nefi 8:19–25
Ciemność trwająca trzy dni ogarnia cały kraj
Pomyśl o sytuacji, kiedy znalazłeś się w zupełnie ciem-
nym miejscu, takim jak jaskinia lub pokój bez okien ze 
zgaszonym światłem (albo wyobraź sobie taką sytu-
ację). Jak się czułeś, będąc w ciemności i nie mogąc nic 
zobaczyć? Przeczytaj fragment: 3 Nefi 8:19–23 i poszu-
kaj, co nastąpiło po ustaniu burz i zniszczeń. (Możesz 

zaznaczyć słowa lub określenia, które wskazują na to, 
jak głęboka była ta ciemność).

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 8:24–25 i poszukaj, co 
według Nefitów mogło zapobiec śmierci i zagładzie tak 
wielu osób z ich ludu.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. W jaki sposób skutki grzechu podobne są do przebywania w 
ciemności?
 b. W jaki sposób pokuta jest podobna do wpuszczenia światła 
do ciemnego pokoju?

3 Nefi 9:1–14
W ciemności rozlega się głos Jezusa Chrystusa, który 
nakłania ocalałych, aby odpokutowali i przyszli do Niego
W ciągu trzech dni zalegania ciemności, do ludzi, 
którzy zostali oszczędzeni, przemówił głos Zbawi-
ciela. Przeczytaj wersety: 3 Nefi 9:1–2, 7 i poszukaj, jak 
Zbawiciel wyjaśnił przyczynę zagłady tamtych ludzi. 
Następnie przeczytaj: 3 Nefi 9:13–14 i poszukaj, co 
Zbawiciel powiedział, by pocieszyć ludzi w ich cierpie-
niu. Możesz zaznaczyć te części wersetów, które mają 
dla ciebie szczególne znaczenie.

Starszy C. Scott Grow z Kworum Siedemdziesiątych 
świadczył, że Zbawiciel zaprasza nas wszystkich, byśmy 
przyszli do Niego i zostali uzdrowieni:

„Jezus Chrystus jest Cudownym Uzdrowi-
cielem naszych dusz. Z wyjątkiem 
grzechów zatracenia, nie ma grzechu lub 
przewinienia, bólu czy smutku, które są 
poza wpływem uzdrawiającej mocy Jego 
Zadośćuczynienia.

Kiedy grzeszymy, Szatan mówi nam, że jesteśmy stra-
ceni. W przeciwieństwie do tego nasz Zbawiciel ofiaruje 
odkupienie wszystkim — bez względu na to, co uczy-
niliśmy złego — również tobie i mnie” („Cud Zadość-
uczynienia”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 109).

Zawarte we fragmencie: 3 Nefi 9:13 zaproszenie Zba-
wiciela, by przyjść do Niego i skorzystać z Jego uzdra-
wiającej mocy, dotyczy każdego z nas. By Zbawiciel 
mógł nas uzdrowić, musimy przyjąć Jego zaproszenie 
i przyjść do Niego, odpokutować za nasze grzechy i 
nawrócić się.

 4. W dzienniku do studiowania napisz o aspekcie twojego 
życia, który mógłby odnieść korzyść z uzdrawiającej mocy 

Zbawiciela. Co musisz zrobić, by zachęcić Go, by cię uzdrowił?
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3 Nefi 9:15–22
Zbawiciel oświadcza, że w Jego ofierze wypełniło się prawo 
Mojżesza
Jako część prawa Mojżesza, według którego żyli 
wówczas Nefici, Pan przykazał Swojemu ludowi, aby 
ten składał ofiary ze zwierząt jako symbol i zapowiedź 
najdoskonalszej ofiary, którą On ostatecznie złoży po-
przez Swoje Zadośćuczynienie. Użyj słów Zbawiciela z 
wersetu: 3 Nefi 9:17, by dokończyć następujące zdanie: 
„Przeze Mnie następuje odkupienie i we mnie wypeł-
niło się   
 ”.

Zbawiciel powiedział, że wszystkie ceremonie, zasady, 
obrzędy i symbole prawa Mojżesza, które były dane, 
by wskazywać ludziom na Niego, zostały wypełnione, 
gdy On złożył Swą zadość czyniącą ofiarę. Przeczytaj 
fragment: 3 Nefi 9:19 i wskaż, o czym mówi Zbawiciel, 
a czego Nefici nie będą już dłużej składać w ofierze. 
Następnie w wersecie: 3 Nefi 9:20 odszukaj i zaznacz, 
co mieli oni ofiarować w zamian.

Jak myślisz, co oznacza złożenie w ofierze „skruszo-
nego serca i pokornego ducha”? Pokorny duch jest 
uniżony, skruszony, chętny, by się uczyć i skory do 
pokuty. By pogłębić twoje zrozumienie znaczenia okre-
śleń „skruszone serce” i „pokorny duch”, przeczytaj 
następującą wypowiedź Starszego D. Todda Chri-
stoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów i zaznacz 
słowa, których używa on, by wyjaśnić, czym są „skru-
szone serce” i „pokorny duch”:

„W starożytnych czasach, kiedy ludzie 
chcieli okazać Panu cześć i poszukiwali 
Jego błogosławieństw, często przynosili 
Mu dary. […] Kiedy poszukujecie błogo-
sławieństw nawrócenia, możecie ofiaro-
wać Panu dar waszego skruszonego lub 

pokutującego serca i waszego pokornego lub posłusz-
nego ducha. W rzeczywistości to jest dar was samych 
— tego, kim jesteście i kim się staniecie.

Czy w was lub w waszym życiu jest coś, co jest nie-
czyste lub niegodne? Kiedy się tego pozbywacie, jest 
to darem dla Zbawiciela. Czy w waszym życiu brakuje 
jakichś dobrych nawyków lub cech charakteru? Kiedy 
nabywacie je i włączycie w cechy swojego charakteru, 
wtedy składacie dar Panu” („Gdy się kiedyś nawró-
cisz”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 12–13).

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 9:21–22 i odszukaj, do 
kogo, według nauk Zbawiciela, powinniśmy być po-
dobni, by móc przyjść do Niego.

 5. Pomyśl o małych dzieciach, które znasz. W swoim 
dzienniku do studiowania opisz cechy małych dzieci, które 

musimy w sobie wyrobić, by przyjść do Zbawiciela.

Uzupełnij następującą zasadę właściwymi słowami lub 
zwrotami, które znajdują się w wersetach: 3 Nefi 
9:13–14, 20–22: Jeśli przyjdziemy do Chrystusa ze 
skruszonym sercem i pokornym duchem, On   
 . 
(Istnieje wiele prawidłowych odpowiedzi).

 6. By ułatwić sobie stosowanie tej prawdy, odpowiedz 
na następujące pytania:

 a. Jaka postawa może powstrzymać nas od ofiarowania na-
szego skruszonego serca i pokornego ducha Panu?
 b. Jakich błogosławieństw Pańskich doświadczyłeś, gdy przysze-
dłeś do Niego ze skorym do pokuty sercem i posłusznym duchem?
 c. W jaki sposób możesz pełniej ofiarować Panu skruszone serce 
i pokornego ducha?

3 Nefi 10
Pan obiecuje, że przygarnie Swój lud tak, jak kokosz 
przygarnia pisklęta

Po usłyszeniu głosu Zbawiciela ludzie byli tak zdu-
mieni, że cisza zapadła na wiele godzin. Potem Pan 
ponownie do nich przemówił. (zob. 3 Nefi 10:1–3). 
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Przeczytaj wersety: 3 Nefi 10:4–6 i znajdź słowa 
Zbawiciela mówiące, co On starał się zrobić, by 
ochronić ten lud i opiekować się nim. Zaznacz obiet-
nicę, którą Zbawiciel daje w wersecie 6. ludziom, którzy 
odpokutują całym sercem i przyjdą do Niego.

Zbawiciel użył metafory, w której kokosz przygar-
nia pod skrzydła swoje pisklęta, by chronić je przed 
niebezpieczeństwem. Pomyśl, w jakim sensie Zbawi-
ciel jest jak kokosz, która chroni swoje pisklęta przed 
niebezpieczeństwem. Oprócz tego, zgodnie z zapisem 
we fragmencie: 3 Nefi 10:4–6, zastanów się, dlaczego 
cały dom Izraela nie został zgromadzony.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 10:8–10 i odszukaj, co się 
stało po usłyszeniu przez ludzi głosu Zbawiciela.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję 3 Nefi 6–10 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 24: DZIEŃ 4

3 Nefi 11:1–17
Wprowadzenie
W jakiś czas po nastaniu wielkiej zagłady i trzech dni 
ciemności, grupa około 2500 mężczyzn, kobiet i dzieci 
zebrała się dookoła świątyni w kraju Obfitość (zob. 
3 Nefi 17:25). Usłyszeli głos, którego z początku nie 
rozumieli. Gdy zaczęli nasłuchiwać, uświadomili sobie, 
że był to głos Ojca Niebieskiego, który przedstawiał 
Swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ukazał się Zbawiciel 
świata. Jezus Chrystus zachęcał ludzi, by, widząc ranę 
w Jego boku i ślady po gwoździach w Jego dłoniach i 
stopach, jeden po drugim osobiście przekonali się, że 
został zgładzony za grzechy świata.

3 Nefi 11:1–7
Ludzie słyszą głos Ojca, zapowiadający ukazanie się  
Jego Syna
Wyjdź na zewnątrz z ołówkiem i swoim podręcznikiem 
do studiowania i nasłuchuj przez 60 sekund. W miejscu 
do tego przeznaczonym zapisz tyle dźwięków, ile 
zdołasz usłyszeć:   
  
 

Teraz narysuj gwiazdkę przy każdym dźwięku, który 
twoim zdaniem byłby trudny do rozpoznania lub na 
który prawdopodobnie nie zwróciłbyś uwagi, gdybyś nie 
starał się go usłyszeć. Następnie wróć do pomieszczenia.

Wkrótce po nastaniu wielkiej zagłady i ciemności — 
znakach śmierci Jezusa Chrystusa — ludzie zebrali 
się wokół świątyni w kraju Obfitość. Gdy rozmawiali 
między sobą o tym, co się wydarzyło, stało się coś nie-
zwykłego, czego początkowo nie mogli tego zrozumieć. 
Przeczytaj 3 Nefi 11:1–3 i przekonaj się, czego ludzie 
nie potrafili zrozumieć. Możesz zaznaczyć, jak opisany 
jest głos Boga i jakie wrażenie wywiera on na ludziach, 
którzy go słyszą.

Pomyśl przez chwilę nad tym, w jaki sposób głos, który 
słyszeli ludzie, jest podobny do podszeptów, które 
otrzymujemy od Ducha Świętego. Jaką prawdę możesz 
poznać dzięki fragmentowi: 3 Nefi 11:1–3, dotyczącemu 
sposobu, w jaki Pan i Duch Święty często mówią do 
nas? W tych wersetach ukazana jest następująca dok-
tryna: Duch Święty często komunikuje się z nami 
spokojnym, cichym głosem, który czujemy sercem.

Prezydent Boyd K. Packer, Prezydent Kworum Dwunastu 
Apostołów, wyjaśnił, w jaki sposób głos Pana, poprzez 
Ducha Świętego, oddziałuje na nasz umysł i serce:

„Chyba najważniejszą rzeczą, jakiej 
dowiedziałem się z Księgi Mormona, jest 
to, że głos Ducha rozpoznaje się bardziej 
jako uczucie niż dźwięk. Nauczycie się, tak 
jak ja się nauczyłem, ‘wsłuchiwać’ w ten 
głos, który można bardziej poczuć niż 

usłyszeć. [...]

Dar Ducha Świętego […] prowadzi i chroni was, a na-
wet koryguje wasze czyny. Jest to duchowy głos, który 
przychodzi do naszego umysłu jako myśl lub uczucie 
przelane do naszego serca” („Rada dla młodzieży”, 
Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 17–18).

 1. Pomyśl o sytuacji, w której czułeś głos Pana lub do-
znawałeś wpływu Ducha Świętego w swoim umyśle lub 

sercu. Napisz w swoim dzienniku do studiowania o swoim do-
świadczeniu i co wtedy czułeś.

Nefici usłyszeli głos dwukrotnie i nie zrozumieli go. 
Przeczytaj 3 Nefi 11:4–7 i odszukaj, co Nefici zmienili 
w swoim postępowaniu za trzecim razem, by zrozu-
mieć, co mówi głos. Jak myślisz, co znaczy, że ci ludzie 
„nasłuchiwali”? (3 Nefi 11:5).

Prezydent Boyd K. Packer udzielił następującej wska-
zówki dotyczącej tego, co powinniśmy zrobić, by 
usłyszeć i zrozumieć głos Pana dzięki Duchowi Świę-
temu. Podkreśl słowa lub zwroty, dzięki którym wiesz, 
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co masz robić lub czego masz unikać, by lepiej słyszeć 
głos Pana przez Ducha Świętego.

„Duch nie przyciąga naszej uwagi krzykiem, czy po-
trząsaniem nami ciężką ręką. Duch szepcze. Robi to tak 
delikatnie, że kiedy jesteśmy zbyt zajęci, nie jesteśmy w 
stanie go odczuć.

Czasami Duch popycha nas tak stanowczo i długo, 
że zwracamy na to uwagę. Jednak z mojego doświad-
czenia wiem, że w większości przypadków, jeśli nie 
przywiązujemy uwagi do łagodnych uczuć, Duch od-
dali się i będzie czekać, aż poszukamy Go, posłuchamy 
i wyrazimy to własnymi słowami” („How Does the 
Spirit Speak to Us?”, New Era, luty 2010, str. 3).

Możesz zapisać następującą zasadę w swoich pismach 
świętych obok fragmentu: 3 Nefi 11:5–6 i w swoim 
dzienniku do studiowania: Ucząc się słuchania głosu 
Pana, przemawiającego do nas przez Ducha Świę-
tego, zrozumiemy to, co On chce nam przekazać.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Co pomaga ci przygotować umysł i serce, by usłyszeć i zrozu-
mieć głos Pana?
b. Kiedy zrozumiałeś informację od Pana, którą — gdybyś nie 
postarał się jej usłyszeć — mógłbyś pominąć?
 c. Kiedy słyszałeś podszept od Ducha Świętego więcej niż raz, 
zanim go zrozumiałeś i wykonałeś zawarte w nim zalecenie?

3 Nefi 11:8–17
Jezus Chrystus ukazuje się ludziom i zachęca ich, żeby 
podchodzili do Niego jeden po drugim i dotykali Jego ran
Spróbuj wyobrazić sobie wydarzenia opisane w werse-
tach: 3 Nefi 11:8–10 w trakcie czytania o nich.

 3. Zastanów się nad 
tym, jakby to było zo-

baczyć zmartwychwstałego Je-
zusa Chrystusa, który ukazał 
się ludowi z Księgi Mormona. 
Zapisz w swoim dzienniku do 
studiowania myśli i uczucia, 
które by ci wówczas towarzy-
szyły.

Starszy Jeffrey R. Holland 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów mówił o 
ważności ukazania się 
Zbawiciela Nefitom tymi 
słowami:

„Ukazanie się [Zbawi-
ciela] i oświadczenie, 

Podczas studiowania pism 
świętych, często pomocne jest 
wyobrażanie sobie opisanych 
sytuacji lub wyobrażania 
sobie, jak byśmy się czuli, 
przebywając wśród ludzi 
przeżywających konkretne 
wydarzenia. Ta umiejętność 
sprawia, że wydarzenia i po-
stacie z pism świętych stają 
się dla ciebie bardziej realne. 
Dzięki niej możesz poczuć 
wpływ Ducha Świętego.

Wyobrażanie sobie 
tego, co się dzieje

które temu towarzyszyło, stanowi punkt odniesienia 
i jest najważniejszym wydarzeniem w całej historii 
Księgi Mormona. To objawienie i deklaracja stanowiło 
źródło wiedzy i inspiracji dla każdego proroka Nefitów, 
który żył na przestrzeni 600 lat poprzedzających to wy-
darzenie, nie wspominając o ich przodkach — Jeredach 
i Izraelitach — na przestrzeni minionych tysięcy lat.

Każdy o Nim mówił, śpiewał, śnił i modlił się o Jego 
przyjście — aż nadszedł ten dzień. Najważniejszy ze 
wszystkich dni! Bóg, który zamienia każdą ciemną noc 
w jaśniejący poranek, ukazał się” (Christ and the New 
Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], str. 250–251).

Pamiętaj, że pozostali przy życiu Nefici i Lamanici byli 
świadkami niedawnej straszliwej zagłady i doświad-
czyli trzech dni całkowitych ciemności. Przeczytaj wer-
sety: 3 Nefi 11:10–12 i poszukaj tego, co Jezus Chrystus 
chciał, by ludzie wiedzieli o Nim i o tym, czego doko-
nał w czasie Swej ziemskiej służby. Jak myślisz, która 
z wypowiedzi Zbawiciela byłaby dla ciebie najbardziej 
pocieszająca, gdybyś tam był. Zastanów się, dlaczego ta 
wypowiedź miałaby dla ciebie takie znaczenie. Możesz 
zaznaczyć w swoich pismach świętych wyrażenie, które 
wywarło na tobie największe wrażenie.
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Przeczytaj fragment: 3 Nefi 11:13–15 i zaznacz, do 
zrobienia czego nakłaniał Jezus Chrystus ludzi, by sami 
zdobyli o Nim wiedzę, na której Mu zależało. Pomyśl o 
odpowiedziach na następujące pytania: Nawiązując do 
wersetu: 3 Nefi 11:14, czego Zbawiciel chciał, by ludzie 
dowiedzieli się dzięki temu doświadczeniu? Pamięta-
jąc, że było tam w owym czasie około 2500 osób (zob. 
3 Nefi 17:25), jak długo mogło to trwać? Czego uczy cię 
to o Zbawicielu?

 4. W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedzi na 
następujące pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego Pan chciał, aby ludzie Go ujrzeli i do-
tknęli Go „jeden po drugim”? (3 Nefi 11:15).
 b. Jak by to wpłynęło na ciebie, gdybyś dotknął ran, których 
Zbawiciel doznał, dokonując zadośćuczynienia za twoje grzechy?

Możesz zapisać następującą prawdę w swoich pismach 
świętych obok fragmentu: 3 Nefi 11:11–15 lub w swoim 
dzienniku do studiowania: Jezus Chrystus zachęca 
mnie, abym uzyskał osobiste świadectwo o tym, że 
On jest moim Zbawicielem.

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, jak silne jest twoje świadectwo o Zbawicielu? Jak 
ono wzrosło i umacniało się ostatnimi czasy?
 b. Jakie doświadczenia sprawiły, że zdobyłeś osobiste świadec-
two o Zbawicielu lub co mógłbyś zrobić, by zyskać silniejsze 
świadectwo? 
 c. W jaki sposób możesz się przekonać o tym, że Zbawiciel zna 
cię osobiście?

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 11:16–17 i odszukaj, co 
zrobili ludzie, doświadczywszy czegoś tak osobistego w 
odniesieniu do Zbawiciela. Może przydać ci się infor-
macja, że słowo „hosanna” jest zawołaniem używa-
nym, aby oddać chwałę Panu.

Przyjrzyj się dokładniej wersetowi: 3 Nefi 11:15 i wskaż, 
co robili ludzie, gdy osobiście dotknęli ran Zbawiciela. 
Nie było cię tam, by samemu dotknąć ran Zbawiciela, 
jak czynili ludzie opisani w 3 Nefi, jak zatem możesz 
dowiedzieć się, że Jezus jest Chrystusem? (Zob. Ew. 
Jana 20:30–31; Moroni 10:3–7; NiP 46:13–14, by zoba-
czyć przykładowe odpowiedzi).

By odnieść werset: 3 Nefi 11:15 do siebie, dokończ 
następujące zdanie: Po otrzymaniu osobistego świa-
dectwa o Jezusie Chrystusie, moim obowiązkiem 
jest   
 .
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Pomyśl o sposobach, w jakie człowiek posiadający 
świadectwo o Jezusie Chrystusie może „dawać świa-
dectwo” o Nim.

Prezydent Boyd K. Packer uczył o świadectwie w 
następujący sposób: „Nie możecie wymusić spraw 
duchowych. Świadectwo nie jest nam narzucane. Ono 
rośnie. Świadectwo jest świadectwem i powinno być 
szanowane, bez względu na to, czy jest małe, czy duże. 
Rośniemy w naszym świadectwie tak, jak rośniemy pod 
względem fizycznym i właściwie nie wiemy, że to się 
dzieje, bo odbywa się to przez wzrost” („How Does the 
Spirit Speak to Us?”, str. 3).

 6. Zakończ tę lekcję, zapisując własne świadectwo o Je-
zusie Chrystusie w swoim dzienniku do studiowania. Mo-

żesz napisać też o tym, co zrobiłeś, by zdobyć świadectwo lub co 
planujesz zrobić, by je wzmocnić. Jeśli tak podpowiada ci Duch, 
przeczytaj je komuś lub poproś kogoś, by je przeczytał.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję 3 Nefi 11:1–17 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 25: DZIEŃ 1

3 Nefi 11:18–12:48
Wprowadzenie
Gdy ludzie, którzy byli wokół świątyni w kraju Obfi-
tość, osobiście dotknęli śladów po ranach w boku oraz 
dłoniach i stopach Jezusa Chrystusa, Zbawiciel dał 
Nefiemu i innym mężczyznom moc chrzczenia. Zba-
wiciel ostrzegł ludzi, by unikali sporów i obiecał, że ci, 
którzy żyją zgodnie z ewangelią, odziedziczą królestwo 
Boga. Uczył ich też, jak otrzymać błogosławieństwa 
Jego ewangelii i mówił im, by byli dobrzy dla innych. 
Zbawiciel powiedział, że wypełnił prawo Mojżesza i dał 
ludziom wyższe prawo, by przygotować ich do stania 
się takimi, jak On i Ojciec w Niebie.

3 Nefi 11:18–30
Jezus Chrystus daje Nefiemu i innym mężczyznom moc 
chrzczenia i potępia spory
Czy przypominasz sobie swoje myśli i uczucia, gdy 
przygotowywałeś się do chrztu, a może przyglądałeś 
się przyjacielowi lub członkowi rodziny, który przy-
gotowywał się do chrztu? Wiele osób zadaje pytania 
takie jak: „Kto może mnie ochrzcić?” lub „Jak wygląda 
obrzęd chrztu?”. Zastanów się, jak odpowiedziałbyś na 
te pytania.

W czasie studiowania fragmentu: 3 Nefi 11:1–17 do-
wiedziałeś się o ukazaniu się Jezusa Chrystusa „Nefi-
tom wokół świątyni w kraju Obfitość” (3 Nefi 11:1). Ci 
ludzie dotknęli Jego śladów po ranach i stali się oso-
bistymi świadkami Jego Zmartwychwstania i boskości. 
Natychmiast po tym zdarzeniu Zbawiciel nauczał ich o 
chrzcie, o tym, kto może chrzcić i w jaki sposób chrzty 
powinny się odbywać.

Przeczytaj fragmenty: 3 Nefi 11:18–22, 24–25 i zapisz 
odpowiedź na pytanie: „Kto może mnie ochrzcić?”.  
  
 

Jak zapisano w rozdziale: 3 Nefi 11, ze słów i czynów 
Zbawiciela dowiadujemy się, że: Chrzest musi być 
dokonany przez osobę, która posiada upoważnie-
nie kapłańskie. Współczesne objawienie wyjaśnia, 
że chrzest może być dokonany jedynie przez osobę, 
która została ustanowiona na urząd kapłana w Kapłań-
stwie Aarona (zob. NiP 20:46) lub przez osobę, której 
nadano Kapłaństwo Melchizedeka (zob. NiP 20:38–39; 
107:10–11). Dodatkowo ten mężczyzna musi działać 
pod przewodnictwem przywódcy kapłańskiego, który 
posiada klucze kapłańskie niezbędne do zezwolenia 
na wykonanie tego obrzędu (np. biskupa, prezydenta 
gminy, prezydenta misji lub Przedstawiciela Władz 
Naczelnych).

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 11:23–27 i napisz odpo-
wiedź na pytanie: „Jak wygląda obrzęd chrztu?”.  
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 1. W swoim dzienniku do studiowania napisz, dlaczego, 
twoim zdaniem, chrzest musi być dokonany w sposób 

ustanowiony przez Pana. Co się dzieje, jeśli słowa obrzędu 
chrztu zostaną błędnie wypowiedziane lub chrzczona osoba nie 
zostanie w pełni zanurzona w wodzie?

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jeden lub 
kilka następujących zestawów pytań:

 a. Dlaczego zostałeś ochrzczony i jak przebiegał twój chrzest? 
Kto udzielił ci chrztu? Ile miałeś lat? Jakie były twoje uczucia po 
chrzcie? Jakie ma znaczenie dla ciebie to, że zostałeś ochrzczony 
przez osobę, która posiadała do tego właściwe upoważnienie i 
dokonała tego w sposób ustanowiony przez Pana?
 b. Czy uczestniczyłeś ostatnio w uroczystości czyjegoś chrztu? 
Co wtedy czułeś?
 c. Jeśli zostałeś ustanowiony na urząd kapłana w Kapłaństwie 
Aarona, jak czujesz się, wiedząc, że masz upoważnienie, by 
chrzcić? Jeśli miałeś możliwość, by kogoś ochrzcić, co czułeś i 
czego się nauczyłeś z tego doświadczenia?

Jak zapisano we fragmencie: 3 Nefi 11:28–30, Pan 
udzielił ludziom rady, by nie kłócili się ani nie spierali 
ze sobą odnośnie do chrztu i innych zagadnień związa-
nych z doktryną. Nauczał On, że spory pochodzą od 
diabła i powinno się ich zaprzestać.

3 Nefi 11:31–41
Jezus Chrystus przedstawia Swoją doktrynę
Pomyśl o czymś, co zrobiłeś dzisiaj (czynność), co 
przyniosło pozytywne konsekwencje. Zapisz tę czyn-
ność i jej konsekwencje w odpowiednich miejscach 
poniższego schematu. Następnie pomyśl o czymś, co 
zrobiłeś dzisiaj, co wywołało negatywne konsekwencje.

Związek między działaniem a konsekwencjami bywa 
nazywany prawem zbiorów. We współczesnym obja-
wieniu opisano go tymi słowy: „Cokolwiek zasiejecie, 
to zbierać będziecie; przeto jeśli siejecie dobro, dobro 
zbierzecie w nagrodę” (NiP 6:33).

Przeczytaj werset: 3 Nefi 11:31 i odszukaj, co Jezus 
Chrystus powiedział, że przedstawi ludziom.

 3. We fragmencie: 3 Nefi 11:32–39 Jezus Chrystus 
przedstawił Swoją naukę „[daną Mu] przez Ojca” (3 Nefi 

11:32). Przepisz następującą tabelę do swojego dziennika do stu-
diowania. Przeczytaj wszystkie odsyłacze do pism świętych i od-
szukaj działania i konsekwencje, które Jezus Chrystus podaje jako 
odnoszące się do Jego nauki. Zapisz to, co znalazłeś, w tabeli w 
dzienniku do studiowania.

Działania Konsekwencje

3 Nefi 11:32–34

3 Nefi 11:35–36

3 Nefi 11:37–38

3 Nefi 11:39–40

Zgodnie z tym, co podaje tabela, jakie są kluczowe 
działania, o których nauczał Jezus Chrystus, dotyczące 
wszystkich dzieci Ojca Niebieskiego, by mogły one 
wejść do królestwa niebieskiego?

Być może zwróciłeś uwagę na to, że werset: 3 Nefi 
11:32 mówi o tym, że Duch Święty świadczy o Ojcu 
Niebieskim i Jezusie Chrystusie. Przypomnij sobie, 
kiedy ostatni raz Duch Święty złożył ci świadectwo o 
istnieniu Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa oraz o 
Ich miłości.

3 Nefi 12:1–16
Jezus Chrystus naucza ludzi o błogosławieństwach, których 
możemy dostąpić, jeśli żyjemy zgodnie z Jego ewangelią
Uzupełnij test wyboru „prawda czy fałsz”, zakreślając 
poniższe odpowiedzi:

Działanie Konsekwencja
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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P F Ojciec Niebieski pragnie, abyśmy byli dosko-
nali.

P F Musimy być doskonali w czasie doczesnego 
życia, by wejść do królestwa celestialnego

P F Możemy stać się doskonali.

By sprawdzić odpowiedzi, przeczytaj najpierw werset: 
3 Nefi 12:48. (Jest to fragment do opanowania. Możesz 
oznaczyć go w wyróżniający się sposób, abyś w przy-
szłości mógł go z łatwością odnaleźć).

Jak to jest możliwe, by być doskonałym? 
Starszy Russell M. Nelson z Kworum 
Dwunastu Apostołów powiedział nastę-
pujące słowa o przykazaniu stawania się 
doskonałym: „Nie musimy się obawiać, 
jeśli nasze najszczersze starania, aby stać 

się doskonałym, wydają się mozolne [trudne] i nie 
mają końca. Doskonalenie się to proces. Możemy to 
osiągnąć jedynie po Zmartwychwstaniu i jedynie z 
pomocą Pana. Doskonałość oczekuje na tych, którzy 
kochają Go i przestrzegają Jego przykazań” („Perfec-
tion Pending”, Ensign, listopad 1995, str. 88).

Zastanów się nad następującym pytaniem: Jak myślisz, 
dlaczego możesz osiągnąć doskonałość „jedynie z 
pomocą Pana”?

Spójrz ponownie na test wyboru „prawda czy fałsz”, 
który uzupełniałeś przed chwilą, i, jeśli to konieczne, 
zmień swoje odpowiedzi w oparciu o to, czego się 
dowiedziałeś z wersetu: 3 Nefi 12:48 i wypowiedzi 
Starszego Nelsona.

Nauki Jezusa Chrystusa zawarte w rozdziałach: 3 Nefi 
12–14 są czasem nazywane „kazaniem w świątyni”, 
ponieważ przypominają znane Kazanie na górze 
wygłoszone przez Zbawiciela i często pogłębiają nasze 
zrozumienie tego kazania (zob. Ew. Mateusza 5–7). 
Prezydent Harold B. Lee uczył: „W Kazaniu na górze 

Mistrz dał nam swego rodzaju objawienie na temat 
własnego charakteru, który był doskonały, czy też coś, 
co moglibyśmy nazwać ‘autobiografią, której każda 
zgłoska została zapisana uczynkami’, a czyniąc tak, 
dał nam plan działania na nasze życie” (Decisions for 
Successful Living [1973], str. 56). W czasie studiowania 
rozdziałów: 3 Nefi 12–14 poszukaj sposobów na dąże-
nie do doskonałości, jakie wskazuje Zbawiciel.

Podobnie jak w Kazaniu na górze, Zbawiciel rozpoczął 
kazanie skierowane do Nefitów od kilku błogosła-
wieństw — słów o tym, jak błogosławiony i radosny 
jest stan ludzi, którzy są wierni (zob. 3 Nefi 12:1–12). 
Gdy będziesz je czytać, poszukaj cech, do rozwijania 
których nakłania nas Zbawiciel oraz poszukaj błogosła-
wieństw, które obiecuje On w zamian za nasz wysiłek. 
W czasie lektury możesz zaznaczać te cechy i obiecane 
błogosławieństwa. Może ci się przydać informacja, że 
ubogi w duchu (3 Nefi 12:3) oznacza pokorę i zależność 
od Pana, smucić się (3 Nefi 12:4) oznacza smutek za 
nasze grzechy, który prowadzi do pokuty, a łagodność 
(3 Nefi 12:5) może oznaczać pokorę i delikatność, ule-
głość względem Bożej woli lub cierpliwość w cierpieniu 
bez uczucia goryczy.

 4. Wybierz jedną cechę, o której właśnie przeczytałeś, 
którą starasz się rozwinąć lub nad którą będziesz praco-

wał. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, jakich błogosła-
wieństw dostępujesz lub na jakie błogosławieństwa masz 
nadzieję, gdy rozwijasz w sobie tę cechę.

Z wielu prawd zapisanych we fragmencie: 3 Nefi 
12:1–12 uczymy się, że jeśli będziemy żyć zgodnie 
z naukami Jezusa Chrystusa, będziemy błogo-
sławieni i przygotowani, aby wejść do królestwa 
niebieskiego. Jeśli będziemy tak czynić, będziemy też 
dawać przykład i światło światu (zob. 3 Nefi 12:14–16).
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3 Nefi 12:17–48
Jezus Chrystus uczy ludzi wyższego prawa, które pomoże 
im upodobnić się do Niego i do Ojca Niebieskiego
Jezus Chrystus uczył Nefitów, jak przyjść do Niego 
poprzez pokutę i przestrzeganie Jego przykazań 
(zob. 3 Nefi 12:19–20). W pozostałej części rozdziału: 
3 Nefi 12 mówi On o prawie Mojżesza, a następnie na-
ucza wyższego prawa. Odnosi się do fragmentów prawa 
Mojżesza, gdy używa takich zwrotów, jak: „co powie-
dziano praojcom” lub „napisano”. Następnie, słowami: 
„a Ja wam powiadam…”, wprowadza nowe, wyższe 
prawo, zgodnie z którym chce, byśmy żyli dzisiaj.

 5. Przeczytaj poniższe odsyłacze do pism świętych i na-
pisz w dzienniku do studiowania, jakie postępowanie, we-

dług słów Zbawiciela, prowadzi do doskonałości:
 a. 3 Nefi 12:21–22. Warto wiedzieć, że słowo raka jest obraźli-
wym określeniem oznaczającym pogardę, nieskrywaną niechęć 
lub nienawiść.
 b. 3 Nefi 12:23–24. „Pojednać się” oznacza „wybaczyć” lub 
„dojść do zgody”.
 c. 3 Nefi 12:25. Warto wiedzieć, że „pogodzić się z przeciwni-
kiem” oznacza szybkie rozwiązywanie konfliktów i niedopusz-
czanie do tego, że się jątrzą i urastają do rangi większych 
problemów. Starszy David E. Sorensen, służąc jako członek Kwo-
rum Siedemdziesiątych, uczył: „Nigdzie te zasady nie mają więk-
szego zastosowania niż w naszych rodzinach” („Przebaczenie 
zmieni gorycz w miłość”, Ensign lub Liahona, maj 2003, str. 11).
 d. 3 Nefi 12:27–30. Warto wiedzieć, że patrzeć pożądliwie 
oznacza niestosowne, złe i egoistyczne pragnienie.
 e. 3 Nefi 12:38–42.
 f. 3 Nefi 12:43–45.

Jedna zasada, której możemy się nauczyć z tych 
wersetów w rozdziale: 3 Nefi 12, brzmi: Kiedy przy-
chodzimy do Chrystusa i przestrzegamy Jego przy-
kazań, możemy się stać bardziej podobni do Niego 
i naszego Ojca w Niebie, którzy są doskonali.

Choć nie osiągniemy doskonałości w tym 
życiu, Prezydent James E. Faust z Rady 
Prezydenta Kościoła wyjaśnił, że musimy 
starać się czynić postępy, dążąc do 
doskonałości teraz, by móc osiągnąć ją w 
przyszłym życiu: „Doskonałość jest celem 

na wieczność. Choć nie możemy być doskonali w życiu 
doczesnym, dążenie do tego jest przykazaniem, 
któremu ostatecznie, poprzez Zadośćuczynienie, 
możemy być posłuszni” („This Is Our Day”, Ensign, maj 
1999, str. 19).

Fragment do opanowania — 3 Nefi 12:48
 6. Przekonaj się, czy możesz bezbłędnie zapamiętać wer-
set: 3 Nefi 12:48. Zapisz ten fragment w swoim dzienniku 

do studiowania, gdy uznasz, że już go zapamiętałeś.

Pamiętaj, że Pan nie oczekuje od nas, że w tym życiu 
staniemy się doskonali pod każdym względem, ale jeśli 
będziemy gorliwie starać się Go naśladować i korzystać 
z błogosławieństw Zadośćuczynienia, w końcu sta-
niemy się doskonali.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję 3 Nefi 11:18–12:48 i ukończyłem ją w 
dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 25: DZIEŃ 2

3 Nefi 13
Wprowadzenie
W rozdziale: 3 Nefi 13 Zbawiciel kontynuuje kazanie 
w świątyni w kraju Obfitość. Ostrzegł lud przed obłudą 
i nauczał, że prawe uczynki radują Ojca Niebieskiego. 
Nauczał ich także, aby gromadzili skarby w niebie, a 
potem polecił Swoim dwunastu uczniom, aby poszuki-
wali królestwa Bożego, a dopiero potem troszczyli się o 
sprawy doczesne.

3 Nefi 13:1–18
Zbawiciel ostrzega Nefitów przed obłudą i naucza ich, aby 
postępowali w prawy sposób, co raduje Ojca Niebieskiego
Dokończ w myślach poniższą samoocenę, wybierając 
zdanie, które najlepiej opisuje twoją motywację do 
dawania jałmużny (ofiarowania czegoś osobom potrze-
bującym), modlitwy i postu:

Daję jałmużnę, ponieważ:
 a. tego się ode mnie oczekuje.
 b. kocham Pana i lubię pomagać bliźnim.
 c. chcę, aby ludzie mieli o mnie dobre zdanie.

Modlę się, ponieważ:
 a. nie chcę odmawiać przy innych ludziach, gdy jestem 

proszony o modlitwę.
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 b. to jest część mojej codziennej rutyny.
 c. chcę mieć kontakt z moim Ojcem Niebieskim.

Poszczę, ponieważ:
 a. post pomaga mi zbliżyć się do Pana.
 b. inni pomyślą, że jestem słaby, jeśli tego nie zrobię.
 c. moi rodzice nie pozwalają mi jeść wtedy, kiedy 

powinienem pościć.

W rozdziale: 3 Nefi 13 Jezus Chrystus nauczał rzeszę 
Nefitów o tym, jak ważna jest motywacja do dawania 
jałmużny, do modlitwy i do postu. Odpowiedzi w po-
wyższym teście samooceny odzwierciedlają różne mo-
tywy, które skłaniają nas do takich czy innych czynów 
świadczących o naszym religijnym zaangażowaniu.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania: Czy to, dlaczego spełniamy dobre uczynki, 

ma znaczenie? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
 2. Przerysuj następującą tabelę do swojego dziennika do 
studiowania i uzupełnij ją, odpowiadając na dwa pytania 

po przeczytaniu każdego fragmentu. W trakcie lektury warto wie-
dzieć, że obłudnik, to człowiek, który czyni prawość z fałszywych 
pobudek lub ktoś, kto mówi jedno, a robi drugie. 

Czynność Przed jakimi 
pobudkami 
ostrzega Pan 
odnośnie tej 
czynności?

W jaki sposób 
powinniśmy 
wykonywać tę 
czynność według 
Pana?

dawanie jałmużny 
(3 Nefi 13:1–4)

modlitwa (3 Nefi 
13:5–6)

post (3 Nefi 
13:16–18)

Zastanów się nad poniższymi pytaniami:

• W jaki sposób motywacja, jaką kierujemy się, spełnia-
jąc dobre uczynki, wpływa na to, jak je wykonujemy?

• Jakie prawe pobudki mogą zachęcić ludzi do 
dawania jałmużny, modlenia się lub postu, bez 
ujawniania tego innym?

Jednym z prawych motywów robienia tych rzeczy 
jest chęć sprawienia radości Ojcu Niebieskiemu. 
Przeczytaj wersety: 3 Nefi 13:4, 6, 18 i poszukaj tego, 
co Pan obiecuje osobom, które czynią prawość i nie 
mówią o tym innym.

Ważna zasada, której Zbawiciel uczy w tych wersetach, 
brzmi: Jeśli czynimy dobro, dlatego że kochamy 
Ojca Niebieskiego, On nas chętnie nagradza.

 3. W dzienniku do studiowania napisz o sytuacji, w któ-
rej czułeś się błogosławiony, dlatego że starałeś się zrobić 

coś, by ucieszyć Ojca Niebieskiego, a nie dlatego, by zwrócić 
uwagę innych.

Przejrzyj szybko swój test samooceny z początku lekcji i 
oceń motywy, które skłaniają cię do dawania jałmużny, 
modlitwy i postu. Zastanów się, w jaki sposób możesz 
stosować nauki Zbawiciela, by twoje pobudki do czy-
nienia powyższych lub innych rzeczy były lepsze.

Zbawiciel udzielił Nefitom dodatkowej rady dotyczącej 
modlitwy. Przeczytaj werset: 3 Nefi 13:7 i poszukaj, 
w jaki sposób Pan określił powtarzane lub skompli-
kowane zwroty, wypowiadane nieszczerze w czasie 
modlitwy. Określenie w kółko oznacza „puste”, „bez 
znaczenia”. Powtarzanie w kółko może oznaczać bez-
myślne powtarzanie tych samych słów lub też modli-
twę pozbawioną wiary.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego unikanie próżnych powtórzeń w na-
szych modlitwach do Ojca Niebieskiego jest ważne?
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 b. Co możesz zrobić, aby unikać próżnych powtórzeń w twoich 
modlitwach?

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 13:8 i poszukaj zasady 
dotyczącej Ojca Niebieskiego, o której powiedział 
Jezus. Możesz zaznaczyć tę zasadę w swoich pismach 
świętych. Jednym z celów naszych modlitw jest „za-
pewnienie sobie i bliźnim błogosławieństw, które Bóg 
pragnie nam dać, o ile poprosimy o nie z wiarą” (Bible 
Dictionary, „Prayer”).

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 13:9–15 i zastanów się nad 
tym, czego Pan chciałby, abyś nauczył się na temat 
swoich modlitw. Zastanów się nad sposobami udosko-
nalenia swoich modlitw poprzez zastosowanie tego, 
czego dowiedziałeś się z nauk Zbawiciela.

3 Nefi 13:19–24
Jezus Chrystus naucza ludzi, aby gromadzili skarby w niebie
Czy kiedykolwiek czytałeś lub słyszałeś historię o 
zagubionym lub zakopanym skarbie? Czasami w tych 
opowieściach poszukiwacze skarbu w końcu docierają 
do celu i wtedy przekonują się, że skarbu tam nie ma 
lub że on w ogóle nie istnieje. Przeczytaj fragment: 
3 Nefi 13:19–20 i odszukaj dwa rodzaje skarbów, o któ-
rych mówił Pan. Zgodnie z Jego słowami, które z tych 
skarbów przetrwają?

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Czym różnią się „skarby na ziemi” od „skarbów w niebie”?
 b. Na podstawie tego, czego dowiedziałeś się, czytając frag-
ment: 3 Nefi 13:21–24, odpowiedz: jakich prawd nauczał Zbawi-
ciel o gromadzeniu sobie skarbów na ziemi i w niebie? (Dla 
lepszego zrozumienia tych wersetów warto wiedzieć, że słowo 
mamona reprezentuje rzeczy materialne lub bogactwo).
 c. W jaki sposób poszukiwanie skarbów na ziemi może odwró-
cić naszą uwagę od poszukiwania skarbów w niebie?

Zbawiciel nie uczył, że pieniądze lub inne dobra mate-
rialne są złe. Ale podkreślił, że ważne jest, abyśmy w 
sercu przywiązywali wagę nie do ziemskich bogactw, 
ale do skarbów w niebie, które przetrwają.

Zasada, której uczymy się na podstawie fragmentu: 
3 Nefi 13:19–24, brzmi: Aby Bóg był naszym panem, 
musimy Go kochać i Jemu służyć, ponad wszystkie 
rzeczy na świecie.

Jakie są przykłady służby Bogu i mamonie jednocześnie? 
Dlaczego miłość do Boga i służba Jemu może być trud-
niejsza niż umiłowanie rzeczy materialnych? Dlaczego 
warto postarać się, by Bóg był na pierwszym miejscu?

 6. Przeczytaj poniższe przykłady. W swoim dzienniku do 
studiowania napisz, jakiemu mistrzowi, według ciebie, 

służy ta osoba: Bogu czy mamonie (rzeczom tego świata).
 a. Młody mężczyzna rezygnuje z pracy, która wymaga opuszcza-
nia spotkań niedzielnych i zamiast tego wybiera mniej płatną 
pracę, która pozwala mu na uczęszczanie do kościoła.
 b. Młoda kobieta stale marudzi swoim rodzicom, że musi kupić 
nowe ubranie. Jej rodziny nie stać na stroje, które ona chce mieć.
 c. Młody mężczyzna regularnie płaci dziesięcinę z pieniędzy, 
które otrzymuje za pracę. Resztę pieniędzy wydaje na rozrywkę, 
m.in. nieodpowiednie filmy lub muzykę, a poza tym nie oszczę-
dza pieniędzy na misję ani na zdobywanie wykształcenia.
 d. Młoda kobieta często kupuje za swoją wypłatę małe poda-
runki dla osób, które kocha.

3 Nefi 13:25–34
Zbawiciel nakazuje dwunastu uczniom, aby poszukiwali 
królestwa Bożego, a dopiero potem troszczyli się o sprawy 
doczesne

Gdy dwunastu uczniów wyszło, by pełnić posługę 
pośród ludu, Jezus Chrystus nakazał im, aby nie 
martwili się o swoje ziemskie potrzeby — o jedzenie i 
ubranie (zob. 3 Nefi 13:25–31). Przeczytaj fragment: 
3 Nefi 13:32–33 i odszukaj, co Zbawiciel powiedział 
Swoim uczniom w kwestii ich potrzeb materialnych. 
Co obiecał ludziom, w których życiu na pierwszym 
miejscu jest Bóg i Jego królestwo?

Zasada, której możemy się nauczyć z tych wersetów, 
brzmi: Jeśli będziemy najpierw poszukiwać króle-
stwa Bożego, Pan zaspokoi nasze potrzeby.

 7. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. W jaki sposób człowiek może „starać się najpierw ustanowić 
królestwo Boga”? (3 Nefi 13:33).
 b. W jaki sposób Pan zatroszczył się o twoje potrzeby, gdy po-
zwoliłeś Mu zająć w swoim życiu pierwsze miejsce?
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Prezydent Ezra Taft Benson świadczył o błogosławień-
stwach, które spływają na nas, gdy Bóg jest w naszym 
życiu na pierwszym miejscu (możesz zapisać poniższy 
cytat na kartce i przechowywać ją w swoich pismach 
świętych, by do niego wracać i pokazywać go innym):

„Kiedy stawiamy Boga na pierwszym 
miejscu, wszystko inne ustawia się na 
właściwej pozycji lub wypada z naszego 
życia. Nasza miłość do Pana będzie 
kierować roszczeniami względem naszych 
uczuć, wymogami co do naszego czasu, 

naszymi zainteresowaniami oraz porządkiem naszych 
priorytetów. […]

Powinniśmy dać Bogu, Ojcu naszych duchów, wyłączne 
pierwszeństwo w naszym życiu” („The Great Command-
ment — Love the Lord”, Ensign, maj 1988, str. 4–5).

Zastanów się nad tym, w jaki sposób ty lub ludzie, 
których znasz, byliście błogosławieni, bo Bóg zajmował 
w waszym życiu pierwsze miejsce.

 8. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję 3 Nefi 13 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 25: DZIEŃ 3

3 Nefi 14
Wprowadzenie
3 Nefi 13 zawiera dalszy ciąg kazania Jezusa Chrystusa 
w świątyni. Nauczał ludzi o osądzaniu innych oraz 
pouczał ich, aby poszukiwali błogosławieństw Ojca 
Niebieskiego poprzez modlitwę. Zbawiciel przestrzegł 
także przed fałszywymi prorokami i podkreślił ważność 
czynienia woli Boga.

3 Nefi 14:1–6
Zbawiciel uczy o sprawiedliwym osądzie
Przeczytaj słowa drugiej zwrotki hymnu „Panie, chcę 
za Tobą iść” (Hymny oraz pieśni dla dzieci, nr 117) lub 
zaśpiewaj ją, jeśli możesz:

Kim jestem, by sądzić innych,
Kiedy sam potykam się?
Żal, którego nikt nie widzi,
Gdzieś głęboko, w sercu mym.

Kim jestem, by sądzić innych?
Panie, chcę za Tobą iść.

Jak podaje rozdział: 3 Nefi 14, Zbawiciel dalej nauczał 
Nefitów w świątyni. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 14:1–2 
i zastanów się nad tym, w jaki sposób ta wskazówka 
Zbawiciela odnosi się do drugiej zwrotki hymnu, który 
przeczytałeś. (Żeby lepiej zrozumieć ten werset, warto 
wiedzieć, że zwrot „taką miarą, jaką mierzycie” odnosi 
się do miary, jaką wykorzystuje człowiek, aby oceniać 
lub sądzić innych).

 1. W dzienniku do studiowania pism świętych odpo-
wiedz na następujące pytania:

 a. W jaki sposób rada zawarta w wersetach: 3 Nefi 14:1–2 od-
nosi się do drugiej zwrotki hymnu „Panie, chcę za Tobą iść”?
 b. Jakich słów użyłbyś, aby wyrazić prawdę znajdującą się w 
wersecie: 3 Nefi 14:2? (Możesz zapisać tę prawdę lub zasadę na 
marginesie swoich pism świętych).

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Aposto-
łów przedstawił pogląd, dzięki któremu możemy lepiej 
zrozumieć nakaz Zbawiciela zawarty w wersecie: 3 Nefi 
14:1, by „nie sądzić”. W trakcie lektury podkreśl rodzaje 
osądu, których powinniśmy według niego unikać i pod-
kreśl powody, dlaczego powinniśmy ich unikać.

„Istnieją dwa rodzaje osądu: osąd osta-
teczny, którego nie wolno nam dokony-
wać i osąd pośredni, który jest wskazany, 
ale na zasadach prawości. […]

Sąd ostateczny […] nastąpi w przyszłości, 
wtedy to każdy z nas stanie przed tro-

nem sędziowskim Chrystusa, by zostać osądzonym w 
oparciu o swoje uczynki. […] Wierzę, że przykazanie w 
pismach świętych, by ‘nie sądzić’, bez wątpienia odnosi 
się do sądu ostatecznego. […]

 Dlaczego Zbawiciel nakazał, abyśmy nie wydawali 
ostatecznych osądów? Myślę, że to przykazanie zostało 
nam dane, ponieważ wypowiadamy ostateczny osąd, 
kiedykolwiek oświadczamy, że dana osoba trafi do 
piekła (lub nieba) ze względu na konkretny czyn lub w 
danym konkretnym momencie. Kiedy to robimy — a 
jest to dla nas wielka pokusa — krzywdzimy siebie 
oraz osobę, którą osądzamy. […]

 Sprawiedliwy osąd musi być z definicji osądem 
pośrednim. Nie ma w nim miejsca na deklaracje, że 
dana osoba może być pewna swojego wyniesienia 
czy nieodwołalnego potępienia i skazania na ogień 
piekielny. Nie ma miejsca na deklaracje, że dana osoba 
straciła wszelkie szanse na wyniesienie lub nawet na 
odegranie użytecznej roli w dziele Pana. Ewangelia 
jest ewangelią nadziei, nikt z nas nie ma prawa, aby 
zaprzeczać mocy Zadośćuczynienia, która oczyszcza 
z grzechów, przynosi wybaczenie i zmienia życie, jeśli 
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istnieją do tego dogodne warunki” („‘Judge Not’ and 
Judging”, Ensign, sierpień 1999, str. 7, 9).

Zastanów się nad tym, w jaki sposób wypowiedź Star-
szego Oaksa pomogła ci lepiej zrozumieć przykazanie 
Zbawiciela, aby „nie sądzić”.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania: W jaki sposób zasada podana w wersecie: 

3 Nefi 14:2, która mówi, że zostaniemy osądzeni taką miarą, 
jaką osądzamy innych, zmienia nasz sposób patrzenia na błędy 
i słabości innych ludzi? Przeczytaj werset: 3 Nefi 14:12. W jaki 
sposób ten werset odnosi się do powyższej zasady?

Czy zdarzyło ci się mieć w oku jakiś mały przedmiot, 
na przykład rzęsę lub drobinę kurzu? Pisma święte 
nazywają tę drobinkę w czyimś oku pyłkiem. Długi, 
gruby kawał drewna określany jest jako belka. Zbawi-
ciel wspomniał o tych przedmiotach, by pomóc nam 
zrozumieć problemy, jakie pojawiają się, kiedy wyda-
jemy niesprawiedliwe osądy o ludziach lub niesłusznie 
ich obwiniamy. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 14:3–5 i 
zastanów się nad tym, co symbolizują w tym tekście 
pyłek i belka.

 3. W dzienniku do studiowania narysuj to, co Zbawiciel 
opisał w wersecie: 3 Nefi 14:4. Następnie odpowiedz na 

poniższe pytania:
 a. Jak myślisz, co symbolizuje pyłek?
 b. Jak myślisz, co symbolizuje belka?
 c. Jak myślisz, dlaczego belka, a nie pyłek, symbolizuje winę 
osób, które niesprawiedliwie osądzają ludzi?

Zwróć uwagę na to, że analogia Zbawiciela skupia się 
na przedmiotach, które tkwią w oku. Takie przedmioty 
utrudniają widzenie. Zastanów się nad następującymi 
pytaniami odnośnie do samego siebie: Jaki wpływ mają 
moje wady na to, jak patrzę na innych? W jaki sposób 
mogę zastosować radę Jezusa Chrystusa zawartą w 
wersecie: 3 Nefi 14:5?

Czy sądzisz, że osądzanie czyjegoś postępowania jest 
zawsze właściwe lub konieczne? Prorok Józef Smith 
wyjaśnił, że nie mamy osądzać ludzi niesprawiedliwie, 
ale mamy rozsądzać w prawości (zob. Joseph Smith 
Translation, Ew. Mateusza 7:1 [w: Holy Bible, King 
James Version, Ew. Mateusza 7:1, przypis a]).

Poniższe wyjaśnienie niesie dodatkowe zrozumienie 
kwestii osądzania innych: „Czasami ludzie uważają, 
że czymś złym jest osądzanie innych w jakikolwiek 
sposób. Choć jest to prawdą w przypadku potępiania 
innych czy niesłusznego ich osądzania, będziesz musiał 
przez całe swe życie wyrażać swe sądy na temat idei, 
sytuacji i ludzi. Pan dał wiele przykazań, których nie 
mógłbyś przestrzegać, bez oceniania” (Oddani wierze: 
Leksykon ewangelii [2004], str. 93).

Aby lepiej zrozumieć, jak ważne jest wydawanie 
sprawiedliwych osądów, przeczytaj werset: 3 Nefi 14:6 
i wskaż niektóre z osądów, o których nauczał Jezus 
Chrystus. Zanim zaczniesz czytać, warto uświado-
mić sobie, że „[dawanie] psom tego, co święte” oraz 
„[rzucanie] pereł przed wieprze” oznacza mówienie o 
tym, co święte, z osobami, które tego nie docenią i nie 
zrozumieją tej świętości.

W jaki sposób werset: 3 Nefi 14:6 ułatwia ci zrozumie-
nie tego, że sprawiedliwe osądy są potrzebne? Starszy 
Dallin H. Oaks mówił o jeszcze innych sytuacjach, w 
których powinniśmy dokonać sprawiedliwego osądu:

„Każdy z nas dokonuje osądu, kiedy 
wybiera przyjaciół, decyduje, jak spędzać 
czas lub na co wydawać pieniądze, i 
oczywiście, kiedy wybiera wiecznego 
towarzysza. […]

 Sprawiedliwy osąd będzie natchniony 
przez Ducha Świętego, nie będzie wypełniony złością, 
zemstą ani nie będzie oparty na osobistym interesie”” 
(„‘Judge Not’ and Judging”, str. 9).

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Dlaczego jest ważne, abyśmy dokonywali sprawiedliwych osą-
dów, kiedy wybieramy przyjaciół, decydujemy, co zrobimy z na-
szym czasem i pieniędzmi, oraz kiedy wybieramy wiecznego 
towarzysza? W jakich innych sytuacjach może być konieczne lub 
wskazane osądzanie bliźnich?
 b. W jaki sposób twoje osądy mogą stać się bardziej sprawie-
dliwe? Zastanów się, czy jest ktoś, wobec kogo możesz być mil-
szy lub musisz powstrzymać się od niesprawiedliwego osądu.

3 Nefi 14:7–12
Zbawiciel uczy o ubieganiu się o błogosławieństwa Ojca 
Niebieskiego
Pomyśl o sytuacjach, w których Ojciec Niebieski odpo-
wiedział na twoje modlitwy. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
14:7–11 i odszukaj słów Jezusa Chrystusa o tym, że Oj-
ciec Niebieski chętnie odpowiada na nasze modlitwy.

Zasada, której możemy się nauczyć z fragmentu: 
3 Nefi 14:7–11, brzmi: Ojciec Niebieski błogosławi 
nas, kiedy modlimy się do Niego o pomoc. W jaki 
sposób świadomość tego, że Ojciec Niebieski pragnie 
odpowiadać na twoje modlitwy, ma wpływ na to, jak 
się modlisz?

 5. Zadaj następujące pytanie zaufanej osobie dorosłej: 
Kiedy — poprzez sposób, w jaki Ojciec Niebieski odpo-

wiedział na twoje modlitwy — odczułeś Jego miłość? W dzien-
niku do studiowania podsumuj odpowiedź, którą otrzymałeś oraz 
to, czego się z niej nauczyłeś.
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3 Nefi 14:13–27
Zbawiciel naucza o ważności spełniania woli Ojca 
Niebieskiego
Kontynuując Swe nauki kierowane do Nefitów w 
świątyni, Zbawiciel podał kilka analogii, które uła-
twiają nam rozumienie ważności przestrzegania Jego 
nauk. Każde z tych porównań zawiera przykład dobry i 
przykład zły.

 6. W dzienniku do studiowania narysuj prostą ilustrację 
dobrego i złego przykładu z każdego z poniższych trzech 

fragmentów pism świętych. Napisz też, dlaczego, twoim zdaniem, 
Zbawiciel chce, byśmy uczyli się, porównując dobre i złe przy-
kłady. Bądź przygotowany na to, że pokażesz swoje rysunki w 
klasie i opowiesz o tym, czego nauczyłeś się na podstawie tych 
analogii.
 a. 3 Nefi 14:13–14
 b. 3 Nefi 14:15–20
 c. 3 Nefi 14:24–27

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 14:21–23 i zastanów się 
nad tym, jak mógłbyś odpowiedzieć osobie, która 
powiedziała ci, że wszystko, co musisz zrobić, by być 
zbawionym w królestwie Boga, to wyznać, że wierzysz 
w Jezusa Chrystusa.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję 3 Nefi 14 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 25: DZIEŃ 4

3 Nefi 15–16
Wprowadzenie
Jezus Chrystus, kontynuując nauczanie ludu zgroma-
dzonego w świątyni w kraju Obfitość, oświadczył, że 
prawo Mojżesza zostało w Nim wypełnione i że jest 
On światłem i prawem, na które wszyscy powinni 
mieć wzgląd. Następnie wyjaśnił dwunastu nefickim 
uczniom, że ludzie zamieszkujący kontynent amery-
kański są częścią „innych owiec”, o których mówił lu-
dziom w Jerozolimie (zob. Ew. Jana 10:14–16). Obiecał 
On także, że ci którzy odpokutują i powrócą do Niego, 
zostaną zaliczeni do ludu Jego przymierza.

3 Nefi 15:1–10
Zbawiciel mówi, że prawo Mojżesza wypełniło się w Nim
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, dlaczego 
Pan prosi nas o przestrzeganie pewnych praw i przy-
kazań, takich jak, na przykład, płacenie dziesięciny, 
święcenie dnia Sabatu czy szacunek dla rodziców? 
W kolejnych naukach kierowanych do Nefitów Jezus 
Chrystus mówił o nadrzędnym celu, który przyświeca 
Jego prawom i przykazaniom. Poszukaj tego celu w 
czasie studiowania rozdziału: 3 Nefi 15.

Kiedy Zbawiciel skończył przemawiać do tłumu, 
dostrzegł, że niektórzy z nich mieli pytanie. Przeczytaj 
fragment: 3 Nefi 15:1–2 i napisz, nad czym zastanawiali 
się ci ludzie:   
 

By zrozumieć, dlaczego Nefici zastanawiali się nad 
słowami Zbawiciela, że „dawne rzeczy [prawa Moj-
żesza] przeminęły i wszystko stało się nowe”, warto 
wiedzieć, że przez stulecia Nefici znali prawo Mojże-
sza i przestrzegali go. Ich prawa, obrzędy i kościelna 
organizacja bazowały na prawie Mojżeszowym, danym 
w dawnych czasach przez nienarodzonego jesz-
cze Jezusa Chrystusa, by przygotować ludzi na Jego 
przyjście i skierować ich uwagę na Jego zadość czy-
niącą ofiarę. Teraz Boski Prawodawca stał przed nimi, 
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mówiąc, że Zadośćuczynienie zostało urzeczywistnione 
(zob. 3 Nefi 11:10–14) i że w Nim wypełniło się prawo 
Mojżesza (zob. 3 Nefi 9:16–20; 12:46–47). Jego dekla-
racja, że „dawne rzeczy [związane z prawem Mojże-
sza] przeminęły” i że nowe rzeczy zajmą ich miejsce, 
zmieniła nagle sposób, w jaki ci ludzie mieli oddawać 
cześć Bogu.

Zbawiciel zareagował na ich obawy, mówiąc o bardzo 
ważnej doktrynie. Przeczytaj wersety: 3 Nefi 15:3–5, 9 i 
zakreśl te zwroty w wypowiedzi Zbawiciela, które być 
może dały Nefitom pewność, że źródło prawa się  
nie zmieniło.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Jak myślisz, o czym Jezus nauczał Nefitów, 

kiedy powiedział, że jest „prawem”? (3 Nefi 15:9).

Z nauk Zbawiciela zawartych w tych wersetach mo-
żemy dowiedzieć się, że wszystkie prawa i przyka-
zania ewangelii wskazują na Jezusa Chrystusa. 
Zastanów się, dlaczego ta prawda mogła być ważna dla 
Nefitów, gdy dowiedzieli się, że dawne prawo Mojże-
sza zostało zastąpione wyższym prawem i stanęli w 
obliczu zmian w sposobie oddawania czci Bogu.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 15:9–10 i zaznacz to, 
co Pan chce, byśmy czynili, znając tę doktrynę. Na 
podstawie tego, czego dowiedziałeś się z tych wer-
setów, uzupełnij treść następującej zasady: Jeśli 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Jezusowi Chrystusowi, prze-
strzegając - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , On da nam 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

 2. Pomyśl o przykazaniach takich jak płacenie dziesię-
ciny, obchodzenie dnia Sabatu czy szacunek dla naszych 

rodziców i odpowiedz na następujące pytania w dzienniku do 
studiowania:
 a. Czy możliwe jest zaufanie Jezusowi Chrystusowi bez prze-
strzegania Jego przykazań?
 b. W jaki sposób nasze posłuszeństwo przykazaniom może się 
zmienić, jeśli skoncentrujemy się na zaufaniu Jezusowi Chrystu-
sowi, a nie tylko na przestrzeganiu reguł?

Jednym sposobem, by zmienić nasze posłuszeństwo 
przykazaniom — jeśli zaufamy Zbawicielowi — jest 
zmiana powodów, dla których jesteśmy posłuszni: 
poczucie obowiązku lub nawet miłość do zasad zmieni 
się w miłość do Pana.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego 
Marvina J. Ashtona z Kworum Dwunastu 
Apostołów: „Jakież duchowe pocieszenie i 
błogosławieństwo daje wiedza, że, jeśli 
ufamy naszemu Zbawicielowi Jezusowi 
Chrystusowi i wytrwamy w tym do końca 

życia, możemy dostąpić życia wiecznego i wyniesienia. 

[…] Bóg staje się bardziej dostępny, gdy Mu ufamy. 
Zaufanie do Boga uczy nas, jak służyć i żyć bez przy-
musu [bez zmuszania czy wywierania nacisku na nas, 
byśmy coś zrobili]” („There Are Many Gifts”, Ensign, 
listopad 1987, str. 21).

 3. Wybierz przykazanie, nad celowością którego być 
może się zastanawiałeś, i pomyśl, w jaki sposób prze-

strzeganie tego przykazania pomoże ci zbliżyć się do Jezusa 
Chrystusa. Możesz wyznaczyć sobie cel, że będziesz bardziej po-
słuszny przykazaniu, które wybrałeś, i zapisać kilka pomysłów na 
to, w jaki sposób to zrealizujesz. Zapisz swoje przemyślenia w 
dzienniku do studiowania.

3 Nefi 15:11–16:5
Jezus Chrystus mówi Swoim uczniom o Swoich innych 
owcach
Czy kiedykolwiek czułeś się zapomniany lub samotny, 
bądź zastanawiałeś się, czy Ojciec Niebieski cię zna? 
Chociaż możemy czuć się samotni lub czasem myśleć, 
że znaczymy mniej niż inni ludzie, Bóg dba o Swój 
lud i objawia się mu. Poszukaj dowodu tej prawdy, 
kiedy będziesz studiować pozostałe wersety rozdziału: 
3 Nefi 15 i początek rozdziału: 3 Nefi 16.

Jak podają Nowy Testament i Księga Mormona, Jezus 
Chrystus służył ludziom w Starym Świecie oraz na 
kontynencie amerykańskim. Przeczytaj fragment: 
3 Nefi 15:11–17 i poszukaj, co Pan powiedział ludziom 
w Jerozolimie o Jego ludzie w Ameryce.
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Wyrażenie „inne owce” odnosi się do innych na-
śladowców Pasterza, Jezusa Chrystusa. Owczarnia 
oznacza zagrodę dla owiec, ale słowo owczarnia w tym 
przypadku oznacza grupę ludzi, których łączy wiara 
w Jezusa Chrystusa. Zgodnie z tym, co jest napisane 
w wersecie: 3 Nefi 15:17, w jaki sposób Pan miał się 
ukazać Swoim innym owcom?

Jezus wyjaśnił, dlaczego Ojciec Niebieski przykazał 
Mu, aby nie mówił o Swoich innych owcach lu-
dziom w Jerozolimie. Poszukaj we fragmencie: 3 Nefi 
15:18–20 tego wyjaśnienia i zaznacz je. Wiedząc, że 
Ojciec ukrył przed Żydami, z powodu ich niegodziwo-
ści, więcej informacji o Nefitach, uczymy się ważnej 
zasady, w jaki sposób Pan przekazuje nam wiedzę i 
prawdę. Jak byś dokończył poniższą zasadę w opar-
ciu o to, czego dowiedziałeś się z tych wersetów? 
Bóg daje wiedzę i prawdę w zależności od naszej 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Pan powiedział Nefitom, że są „innymi owcami”, o 
których mówił w Jerozolimie. Żydzi myśleli, że mówił 
On o ludziach innych narodów (którzy nie byli Izra-
elitami). Nie rozumieli, że ludzie innych narodów „nie 
usłyszą” głosu Zbawiciela (zob. 3 Nefi 15:21–23).

Przeczytaj werset: 3 Nefi 15:24 i poszukaj, w jaki szcze-
gólny sposób Pan zapewnił Nefitów o Swojej trosce  
o nich.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 16:1–3 i dowiedz się, kto 
jeszcze usłyszał głos Zbawiciela. Nie mamy zapisów 
mówiących o tym, komu jeszcze ukazał się Zbawiciel, 
ale na pewno odwiedził On inne grupy ludzi i włączył 
je do Swojej „owczarni”.

W jaki sposób Jezus Chrystus okazuje Swoją troskę o 
ludzi, którzy nie usłyszą Jego głosu? Przeczytaj frag-
menty: 3 Nefi 15:22–23 oraz 3 Nefi 16:4 i poszukaj 
słów Pana mówiących o tym, w jaki sposób objawi się 
On ludziom innych narodów.

Na podstawie tego, co studiowałeś do tej pory w roz-
działach: 3 Nefi 15 i 16, jakie zaobserwowałeś dowody 
na to, że Bóg troszczy się o Swój lud i objawia mu się?   
  
 

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 16:5 i odszukaj, co się 
stanie w ostatnich dniach, gdy ludzie innych narodów 
poznają prawdę o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii.

Jezus obiecał błogosławić wszystkie Swoje dzieci — 
dom Izraela i ludzi innych narodów — dając im Swoje 
słowa zapisane przez Nefitów. Zapisy Nefitów przy-
czynią się do nawrócenia ludzi innych narodów, którzy 
następnie przyczynią się do zgromadzenia domu 
Izraela w dniach ostatnich (zob. 3 Nefi 16:4–5).

 4. W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedź na na-
stępujące pytanie: Jakie dowody na to, że Jezus Chrystus 

troszczy się o nas wszystkich, znajdujesz w swoim życiu?

3 Nefi 16:6–20
Jezus Chrystus zapowiada błogosławieństwa dla ludzi 
innych narodów w dniach ostatnich i udziela im przestróg
Czy kiedykolwiek chciałeś przynależeć do jakiejś grupy, 
klubu czy zespołu? Pomyśl o konkretnym przykładzie. 
Jakie wymagania należy spełnić, aby przyłączyć się do 
tej grupy? Najwspanialszą grupą, której możesz być 
członkiem, jest Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich, lud przymierza z Panem.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 16:6–7 i odszukaj, co 
nastąpi w dniach ostatnich z powodu wiary ludzi 
innych narodów i niewiary ludzi z domu Izraela. Warto 
wiedzieć, że będą również niewierzący ludzie innych 
narodów, którzy rozproszą i źle potraktują ludzi z 
domu Izraela (zob. 3 Nefi 16:8–9). Pan zabierze Swoją 
ewangelię niegodziwym i objawi ją ludziom prawym 
zarówno Izraelitom, jak i ludziom innych narodów, w 
ostatnich dniach (zob. 3 Nefi 16:10–12).

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 16:13 i wskaż, co jest 
wymagane, aby dana osoba stała się członkiem ludu 
przymierza z Panem. Korzystając z informacji zawar-
tych w wersecie: 3 Nefi 16:13, uzupełnij następującą 
zasadę: Jeśli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , zostaniemy 
zaliczeni do Jego ludu.

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Skąd wiesz, że jesteś częścią ludu przymierza z Panem?
 b. W jaki sposób to, że jesteś zaliczony do ludu Pana, błogo-
sławi twoje życie?
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 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję 3 Nefi 15–16 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 26: DZIEŃ 1

3 Nefi 17
Wprowadzenie
Na koniec pierwszego dnia pobytu pośród Nefitów 
Zbawiciel dostrzegł, że wielu z nich nie zrozumiało w 
pełni Jego słów. Nauczał ich, w jaki sposób otrzymać 
lepsze zrozumienie. Kiedy ogłosił, że odchodzi, ludzie 
zapłakali. Przepełniony współczuciem pozostał z nimi 
jeszcze przez jakiś czas. Uzdrawiał chorych, modlił się 
za lud i błogosławił dzieci. Ludzi przepełniała wielka 
radość i miłość do Zbawiciela, gdy z Nim przebywali.

3 Nefi 17:1–3
Jezus nakazuje ludowi, aby rozważali Jego słowa i modlili 
się o ich zrozumienie
Co robisz, kiedy nie rozumiesz nauki przedstawionej 
w pismach świętych lub przez przywódcę kościelnego? 
Zaznacz wszystkie dotyczące cię odpowiedzi:

• Ignoruję tę naukę.
• Proszę kogoś o pomoc w jej zrozumieniu.
• Uważnie rozważam tę naukę.
• Proszę Ojca Niebieskiego o pomoc w jej 

zrozumieniu.

Wydarzenia opisane w rozdziale: 3 Nefi 17 miały 
miejsce pod koniec pierwszego dnia pobytu Jezusa 
Chrystusa wśród Nefitów. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
17:1–3 i zaznacz, co Zbawiciel nakazał robić Nefitom, 
aby lepiej rozumieli Jego nauki. Zastanów się, w jaki 
sposób rozważanie i modlitwa w domu pomoże ci w 
lepszym zrozumieniu prawd ewangelii.

Prezydent Henry B. Eyring z Rady Prezy-
denta Kościoła wyjaśnił, co oznacza 
rozważanie. Przeczytaj następującą 
wypowiedź i zaznacz słowa lub wyrażenia, 
które opisują, co oznacza rozważanie: 
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„Czytanie, studiowanie i rozważanie to nie to samo. 
Czytamy słowa, które mogą inspirować myśli. Studiując, 
odkrywamy wzorce i powiązania w pismach. Lecz gdy 
rozważamy, zapraszamy objawienia Ducha. Dla mnie 
rozważanie to rozmyślanie i modlitwa, które następują 
po uważnym czytaniu i studiowaniu pism” („Służba z 
Duchem”, Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 60).

Przyjrzyj się uważnie wersetowi: 3 Nefi 17:3 i zwróć 
uwagę na to, że Zbawiciel poinstruował lud, aby „[przy-
gotowali] swe umysły” na czas, kiedy do nich powróci. 
Zanim zaczniesz dalej studiować, zastanów się, jak 
byś odpowiedział na następujące pytania: Co możesz 
zrobić, aby przygotować swój umysł do uczestnictwa w 
spotkaniach kościelnych? Albo do uczestnictwa w se-
minarium? Albo do słuchania przesłań z konferencji ge-
neralnej Kościoła? Albo do studiowania pism świętych? 
Jak myślisz, jaki wpływ ma przygotowanie umysłu na to, 
jak skorzystasz z tych okazji do nauki?

Jedna z zasad, jakich uczymy się w tym fragmencie, 
brzmi: Kiedy rozważamy i modlimy się do Ojca, 
możemy otrzymać większe zrozumienie. (Możesz 
to zapisać w swoich pismach świętych obok fragmentu: 
3 Nefi 17:1–3).

1. Aby pomóc ci w praktycznym zastosowaniu tej zasady, 
wybierz jedną lub obie z wymienionych poniżej propozycji 

i wprowadź je do swojego życia w nadchodzącym tygodniu. Na-
pisz w dzienniku do studiowania, co zrobiłeś. Zapisz także, jak 
podjęte czynności pomogły ci nauczyć się więcej na spotkaniach w 
kościele, na seminarium lub konferencji generalnej bądź z pism 
świętych. Bądź przygotowany, aby pokazać to ćwiczenie swojemu 
nauczycielowi. Zrób także plan dalszego doskonalenia się w jednej 
z podanych dziedzin w nadchodzących tygodniach.
a. Przygotuję mój umysł do uczestnictwa w spotkaniach kościel-
nych lub seminarium.
b. Będę rozważał i wspominał w modlitwie to, co usłyszę na 
spotkaniach kościelnych oraz na seminarium.

3 Nefi 17:4–25
Zbawiciel uzdrawia chorych spośród Nefitów oraz 
błogosławi ich dzieci
Pomyśl o sytuacji, w której czułeś się tak podbudowany 
i pełen radości, że nie chciałeś, aby to doświadczenie 
się skończyło. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 17:4–5 i 
wskaż, jak zachowali się Nefici, kiedy Zbawiciel powie-
dział im, że zamierza powrócić do Swojego Ojca. 

Zbawiciel z wielkim współczuciem odniósł się do tych 
prawych pragnień Nefitów. Poniższe ćwiczenie pomoże 
ci lepiej zrozumieć miłość, jaką Jezus Chrystus darzy 
nas wszystkich. Pomoże ci także odkryć prawdy o cha-
rakterze Jezusa Chrystusa, zawarte w pismach świętych.

2. W dzienniku do studiowania napisz odsyłacze do na-
stępujących fragmentów z pism świętych. Pod każdym 

odsyłaczem zostaw wolne miejsce na zapisanie dodatkowych in-
formacji: 3 Nefi 17:6–10; 3 Nefi 17:11–18; 3 Nefi 17:19–25. Prze-
studiuj każdy z tych fragmentów, szukając prawd o charakterze 
Zbawiciela — o tym, jaki On jest. Odszukaj co najmniej trzy 
prawdy, jedną w każdym z odsyłaczy do pism świętych, i odnotuj 
je pod odpowiednim fragmentem.

Jednym z najbardziej ujmujących i poruszających 
wydarzeń opisanych w Księdze Mormona jest błogo-
sławienie małych dzieci przez Jezusa. Wydarzenie to 
pomaga nam zrozumieć charakter Jezusa Chrystusa. 
Zanim zapis o Zbawicielu i dzieciach z fragmentu: 
3 Nefi 17:11–12, 21–25 zacytował Prezydent Boyd K. 
Packer, powiedział: „Czytając opowieść o służbie Zba-
wiciela pośród Nefitów, możemy wejrzeć w Jego duszę 
być może głębiej, niż gdybyśmy czytali inne fragmenty” 
(„Teach the Children”, Ensign, luty 2000, str. 16–17).

Zwróć uwagę na to, że lud przyprowadził do Zbawi-
ciela osoby, które były chore i cierpiące, również te, 
które „[cierpiały] z różnych przyczyn” (3 Nefi 17:9). 
Cierpienia te mogły być natury fizycznej, emocjonalnej 
lub umysłowej. Zastanów się, czy istnieje powód, dla 
którego ty „cierpisz”. W jaki sposób Zbawiciel mógłby 
pomóc ci w twoich cierpieniach, jeśli miałby osobiście 
cię błogosławić?

3. Przypomnij sobie zasadę rozważania, którą poznałeś 
na początku tej lekcji. Jednym ze sposobów, w jaki można 

rozważać, jest wyobrażanie sobie siebie w sytuacji, która jest opi-
sana w czytanym fragmencie. Poświęć chwilę na wyobrażenie so-
bie, jakby to było, gdybyś brał udział w wydarzeniach opisanych 
w rozdziale: 3 Nefi 17. W swoim notatniku lub dzienniku do stu-
diowania opisz, co byś wtedy usłyszał, zobaczył, poczuł i czego 
byś nauczył się od Zbawiciela. Możesz także opisać błogosła-
wieństwo, jakie chciałbyś otrzymać od Zbawiciela.

Zastanów się nad 
zdaniem, które opi-
suje prawdę zawartą 
we fragmencie: 3 Nefi 
17:6–25. Napisz to zdanie 
na marginesie w swoich 
pismach świętych obok 
tych wersetów lub w 
dzienniku do studiowa-
nia pism. Jedna z prawd 
zawartych w tym frag-
mencie brzmi: Zbawiciel 
ma dla nas wielkie 
współczucie. Dlaczego 
ważne jest dla ciebie, 
abyś poznał prawdy o 
charakterze Zbawiciela, o 
których przeczytałeś w tych wersetach?

Możesz rozważać pisma 
święte, używając wyobraźni. 
Możesz to zrobić, wyobraża-
jąc sobie wydarzenia z pism 
świętych lub twoje uczest-
nictwo w czytanej historii. 
Używanie wyobraźni pomoże 
ci zastanowić się nad tym, co 
czytasz w pismach świętych, 
zrozumieć to i stosować tę 
wiedzę w życiu.

Używanie wyobraźni 
— wizualizacja
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Przeczytaj następujące oświadczenie o wierze: „Aby 
twoja wiara doprowadziła cię do zbawienia, musi kon-
centrować się na Panu Jezusie Chrystusie. […] Możesz 
wykazać się wiarą w Chrystusa, kiedy masz pewność, 
że On istnieje, masz właściwe wyobrażenie o Jego cha-
rakterze i wiedzę, którą wykorzystujesz, gdy starasz się 
żyć wedle Jego woli” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii 
[2004], str. 175).

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Jak zrozumienie miłosiernej natury Zbawi-

ciela pomaga ci wykazywać się wiarą w Niego?
 5. Powiedz drugiej osobie o tym, czego nauczyłeś się o 
Zbawicielu z rozdziału: 3 Nefi 17. W dzienniku do studio-

wania zapisz imię tej osoby oraz podsumuj, co jej powiedziałeś.
Chociaż nie doświadczyliśmy tego, co Nefici, z którymi 
przebywał Jezus Chrystus, to przyjdzie dzień, w którym 
każdy z nas Go zobaczy i usłyszy. Przez najbliższy 
dzień lub dwa rozważaj treść tej lekcji. Pamiętaj o miło-
sierdziu Zbawiciela, gdy będziesz modlił się o pomoc w 
kwestii swoich pragnień, słabości, cierpień i prób.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 3 Nefi 17 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 26: DZIEŃ 2

3 Nefi 18
Wprowadzenie
Na zakończenie pierwszego dnia posługi pośród Nefi-
tów Jezus Chrystus udzielił im sakramentu. Przykazał 
im, aby zawsze modlili się do Ojca i wspierali wszyst-
kich ludzi. Zbawiciel obiecał wielkie błogosławień-
stwa ludziom, którzy są posłuszni tym przykazaniom. 
Następnie pouczył Swych dwunastu nefickich uczniów 
na temat ich posługi w Kościele. Zanim wstąpił do nie-
bios, dał im moc nadawania daru Ducha Świętego.

3 Nefi 18:1–14
Jezus udziela sakramentu Nefitom
Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Geralda N. 
Lunda, który służył jako Siedemdziesiąty, i wyobraź 
sobie, że jesteś osobą z opowiadanej historii:

„Jakiś czas temu przeczytałem dość interesujący artykuł 
w magazynie lekarskim na temat wspinaczki górskiej, 
który jest wspaniałą odpowiedzią na pytanie: ‘Co my, 
słudzy nieprzynoszący korzyści, winniśmy uczynić, aby 
odpłacić Chrystusowi, za to, czego dla nas dokonał?’.

W artykule tym była mowa o człowieku o imieniu 
Czenkusch, który prowadził szkołę wspinaczki. […] 
Tłumaczył on w wywiadzie, na czym polega asekura-
cja podczas wspinaczki. Jest to system zabezpieczeń 
chroniący przed upadkiem. Pierwsza osoba dociera do 
bezpiecznego miejsca i zabezpiecza linę dla drugiej 
osoby, zazwyczaj zawiązując ją wokół swojego ciała. 
‘Asekuruję cię’ oznacza po prostu ‘Mam cię. Jeśli coś 
się stanie, upewnię się, że na pewno nie spadniesz’. 
To jest ważna część wspinaczki górskiej. Zwróćcie 
uwagę na to, co dalej było napisane w tym artykule: ‘Z 
asekuracją kojarzą się Czenkuschowi zarówno najlep-
sze, jak i najgorsze momenty wspinaczki. Raz spadł z 
bardzo wysokiej skały, wyszarpując trzy mechaniczne 
podpory i ściągając swojego asekuranta z półki skalnej. 
Zatrzymał się do góry nogami 3 metry nad ziemią — 
na górze był jego kolega, który zatrzymał linę dzięki 
sile swych wyciągniętych ramion. ‘Don uratował mi 
życie’ — powiedział Czenkusch. ‘Co mówisz takiemu 
człowiekowi? Dajesz mu używaną linę na prezent pod 
choinkę? Nie, pamiętasz o nim. Zawsze o nim pamię-
tasz ’” [Eric G. Anderson, „The Vertical Wilderness”, 
Private Practice, listopad 1979, str. 21; kursywa dodana] 
(„The Grace and Mercy of Jesus Christ”, w: Jesus Christ: 
Son of God, Savior, wyd. Paul H. Peterson, Gary L. Hatch 
i Laura D. Card [2002], str. 48).

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 18:1–11 i odszukaj to, o co 
Zbawiciel poprosił Nefitów, a dzięki czemu zawsze mieli 
o Nim pamiętać. Możesz zaznaczyć słowa: na pamiątkę 
oraz pamiętać w wersetach 7. i 11. Jak myślisz, dlaczego 
ważne jest, by zawsze pamiętać o zadość czyniącej ofie-
rze, jaką złożył za ciebie Zbawiciel? Jak zmienia się twoje 
postępowanie, gdy pamiętasz o Zbawicielu?

Przykazanie Zbawiciela, aby pamiętać Jego ciało i krew, 
miało szczególne znaczenie dla tego ludu, ponieważ 
właśnie dotykali Jego ran. Chociaż nie widziałeś ran na 
ciele Zbawiciela, tak jak ludzie opisani w Księdze Mor-
mona, możesz pamiętać Jego zadość czyniącą ofiarę, 
gdy przyjmujesz sakrament.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Jak pamiętanie o ofierze Zbawiciela w czasie 

sakramentu pomogło ci odczuwać wdzięczność wobec Pana?

Słowa Jezusa Chrystusa zapisane we fragmencie: 
3 Nefi 18:7–11 uczą następujących zasad: Kiedy 
przyjmujemy sakrament, świadczymy Ojcu, że 
będziemy czynić wszystko, co On nakazał. Kiedy 
przyjmujemy sakrament, świadczymy Ojcu, że 
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zawsze będziemy pamiętać o Jezusie Chrystusie. 
Przeczytaj fragment: 3 Nefi 18:7–11 i zaznacz słowa lub 
wyrażenia, które uczą tej zasady. Czytając werset 11., 
zastanów się jak czułbyś się, gdyby Zbawiciel powie-
dział te słowa do ciebie.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na dwa z na-
stępujących pytań:

 a. O jakich aspektach z życia i posługi Zbawiciela możesz roz-
myślać podczas obrzędu sakramentu?
 b. Co możesz zrobić, aby pamiętać o Zbawicielu w każdej chwili 
przez pozostałą część tygodnia?
 c. Jeśli szczerze dążysz do tego, aby pamiętać o Zbawicielu pod-
czas sakramentu, jaki to będzie miało wpływ na kolejny tydzień?

Rozpoznaj kolejną zasadę nauczaną we fragmencie: 
3 Nefi 18:7, 11. Uzupełnij następujące zdanie wyra-
żeniem, które wyjaśnia, co Zbawiciel obiecał osobom 
przyjmującym sakrament i pamiętającym o Nim. 
Kiedy przyjmujemy sakrament i zawsze pamię-
tamy o Zbawicielu,   
 .

 3. Porównaj fragmenty: 3 Nefi 18:12–14 i Helaman 5:12. 
W swoim dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób 

regularne przyjmowanie sakramentu przyczyni się do budowania 
twojego życia na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus?

 4. Aby pomóc ci w pamiętaniu o Jezusie Chrystusie, każ-
dego dnia przez następny tydzień zapisuj w swoim dzien-

niku do studiowania, co zrobiłeś, aby pamiętać o Zbawicielu. 
Możesz napisać, o czym myślałeś podczas sakramentu lub o tym, 
jak pamiętanie o Zbawicielu wpłynęło na twoje myśli, słowa i czyny.

3 Nefi 18:15–25
Jezus naucza Nefitów, aby nie ustawali w modlitwie do 
Ojca i aby się często zbierali
Gdy Jezus Chrystus udzielił Nefitom sakramentu, na-
uczał ich o ważnych zasadach związanych z modlitwą. 

Jedna z tych zasad brzmiała: Jeśli będziemy rozważni 
i będziemy zawsze modlili się do Ojca, będziemy 
mogli oprzeć się pokusom Szatana. Kiedy jesteśmy 
rozważni, jesteśmy w sensie duchowym uważni, czujni 
i baczni.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 18:15–21 i zaznacz słowa 
lub wyrażenia, które uczą wskazanej zasady. Jak my-
ślisz, dlaczego bycie czujnym i przepełnionym modli-
twą jest niezbędne, by oprzeć się pokusie?

Zauważ, że 3 Nefi 18:15, 20–21 to fragment do opa-
nowania. Możesz podkreślić ten fragment w swoich 
pismach świętych.

 5. Przeczytaj i zastanów się nad poniższymi pytaniami, a 
następnie odpowiedz na co najmniej dwa z nich w swoim 

dzienniku do studiowania:
 a. W jaki sposób modlitwa pomaga ci opierać się pokusom 
Szatana?
 b. W jaki sposób możesz udoskonalić swoje osobiste modlitwy?
 c. Jakie błogosławieństwa otrzymałeś dzięki rodzinnej modli-
twie? (Zob. 3 Nefi 18:21).
 d. Jak możesz pomóc swojej rodzinie w odmawianiu regular-
nych i szczerych modlitw?

Kiedy modlimy się do Ojca w Niebie i przybliżamy 
się do naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, często 
chcemy także pomagać innym ludziom zbliżyć się do 
Niego. Pomyśl o osobie, której chciałbyś pomóc zbliżyć 
się do Zbawiciela. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 18:22–24 
i odszukaj w nim następującą zasadę: Kiedy służymy 
bliźnim, pomagamy im przyjść do Chrystusa.

We fragmencie: 3 Nefi 18:24 Zbawiciel nauczał, że 
każdy z nas ma trzymać wysoko swoje światło, aby 
świeciło światu. Powiedział również, że On jest świa-
tłem, które mamy trzymać wysoko. Starszy Robert D. 
Hales z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że 
emanujemy światłem Zbawiciela, kiedy przestrzegamy 
Jego przykazań i podążamy za Jego przykładem:

„Powinniśmy być podobni Zbawicielowi, 
gdyż wzywa nas, abyśmy ‘[przyszli i 
naśladowali Go]’. Czy to by nie uradowało 
Jezusa, gdyby nasze światło jaśniało tak 
jasno, że osoby podążające za nami, 
podążałyby jednocześnie za Zbawicielem? 

Są ludzie, którzy poszukują światła i chętnie przejdą 
przez bramę chrztu, aby wejść na wąską i prostą drogę, 
która prowadzi do życia wiecznego (zob. 2 Nefi 31). 
Czy będziecie tym światłem, które zaprowadzi ich do 
bezpiecznego portu? […]

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że być 
może jesteście światłem wysłanym przez Ojca Nie-
bieskiego, aby przyprowadzić kogoś bezpiecznie do 
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domu lub że jesteście światłem latarni, aby wskazać 
drogę powrotną na wąską i ciasną ścieżkę prowa-
dzącą do życia wiecznego? Wasze światło jest niczym 
światło latarni, które zawsze świeci i nie przyczyni się 
do zbłądzenia osób, które szukają drogi powrotnej do 
domu. […]

[…] Jezus Chrystus jest światłem, które otrzymaliśmy, 
abyśmy podążali i wiedzieli, w jakim kierunku mamy 
zmierzać. [Moją modlitwą] jest, aby każdy z nas wybie-
rał właściwie, [abyśmy mogli] podbudowywać i wzmac-
niać otaczających nas ludzi” („That Ye May Be Children 
of Light” [Kościelny System Edukacji, uroczyste spotka-
nie dla młodych dorosłych, 3 listopada 1996, str. 6–7].

Modlitwa za bliźnich, zapraszanie ich do uczestnictwa 
w spotkaniach kościelnych i życie na wzór Chrystusa, 
to sposoby na to, aby im służyć. Zastanów się, jak się 
czułeś, kiedy naśladowałeś przykład Jezusa Chrystusa 
i pomogłeś komuś przybliżyć się do Zbawiciela. Co 
zrobisz dzisiaj lub w tym tygodniu, aby twoje światło 
jaśniało, by osoby, które pójdą za tobą, podążały rów-
nież za Zbawicielem?

3 Nefi 18:26–39
Zbawiciel naucza Swoich uczniów, aby troszczyli się o 
wszystkich ludzi
Kiedy Zbawiciel ustanowił sakrament i nauczał Nefi-
tów o modlitwie, zwrócił się do wybranych przez siebie 
dwunastu uczniów i pouczył ich, jak mają prowadzić 
Kościół i kierować jego sprawami (zob. 3 Nefi 18:26–
39). Zwróć uwagę na to, że w wersecie: 3 Nefi 18:26 
Zbawiciel przestał zwracać się do ludu, a skierował 
słowa do przywódców, „których wybrał”. Jego przesła-
nie w wersetach 28–29, przekazane tym przywódcom 
kapłańskim, było ostrzeżeniem, aby nie dopuszczali do 
przyjmowania sakramentu przez osoby, które nie były 
tego godne.

Członkowie Kościoła powinni skupić się na tym, czy 
sami są godni przyjąć sakrament i pozostawić obowią-
zek oceniania godności do przyjmowania sakramentu 
innych osób tym, których Pan powołał do tego osądu, 
czyli biskupowi lub prezydentowi palika. Przeczytaj 
fragment: 3 Nefi 18:32 i odszukaj, czego Zbawiciel na-
uczał uczniów na temat troski o osoby, które odstąpiły 
od wiary. Zastanów się, jak możesz „nadal [nauczać]” 
przyjaciela, członka rodziny lub osobę z okręgu lub 
gminy, która odstąpiła od wiary.

Fragment do opanowania — 3 Nefi 
18:15, 20–21
Możesz poświęcić kilka minut na nauczenie się na 
pamięć fragmentu: 3 Nefi 18:15, 20–21. Zapisz te trzy 
wersety na kartce, a następnie powtarzaj je na głos. 

Po kilkakrotnym ich przeczytaniu, zacznij wykreślać 
lub zamazywać różne części tekstu i nadal powtarzaj 
wersety. Możesz powtarzać te czynności, aż wszystkie 
słowa tekstu zostaną wykreślone lub zamazane.

Ucząc się tych wersetów na pamięć, myśl, czego na-
uczał Zbawiciel. Jak zapisano we fragmencie: 3 Nefi 
18:15, Jezus Chrystus nauczał Nefitów, w jaki sposób 
opierać się pokusom diabła. Zwróć uwagę na moc 
płynącą z modlitwy. Dzięki modlitwie możemy uzyskać 
siłę, aby oprzeć się pokusom.

Jak zapisano we fragmencie: 3 Nefi 18:20–21, Jezus 
Chrystus nauczał, że kiedy modlimy się z wiarą, Ojciec 
zawsze odpowiada na nasze modlitwy i odpowiada 
na nie zgodnie ze Swym planem przygotowanym dla 
dzieci i według tego, co wie, że jest dla nich właściwe. 
Powtórz na głos werset 20: „I o cokolwiek, co jest wła-
ściwe, poprosicie Ojca w imię Moje, wierząc, że otrzy-
macie, zostanie wam dane”. Co według ciebie oznacza 
wyrażenie: „co jest właściwe” w tym wersecie? (Możesz 
poszukać podpowiedzi w wersecie: List Jakuba 4:3).

Prezydent Gordon B. Hinckley podzielił 
się swoim świadectwem: „Bóg, nasz 
Wieczny Ojciec, żyje. On jest Stwórcą i 
Władcą wszechświata, a jednak jest 
również naszym Ojcem. On jest Wszech-
mocny i jest ponad wszystkim. Można się 

zwrócić do Niego w modlitwie. […] Czy usłyszy 
modlitwę dziecka? Oczywiście, że tak. Czy na nią 
odpowie? Oczywiście, że tak. Nie zawsze według 
naszych pragnień, ale zawsze odpowie. On słyszy 
modlitwy i odpowiada na nie” (Teachings of Gordon B. 
Hinckley [1997], str. 468).

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apo-
stołów nauczał: „[W wersecie 3 Nefi 18:20] Zbawiciel 
przypomina nam, że wiara, bez względu na to, jak 
silna, nie może spowodować czegoś, co jest wbrew 
woli Tego, który daje jej moc. Praktykowanie wiary w 
Pana Jezusa Chrystusa zawsze jest poddane porząd-
kowi nieba, dobroci, woli, mądrości oraz czasowi Pana. 
Dlatego nie możemy mieć prawdziwej wiary w Pana, 
nie ufając w pełni Jego woli i wyznaczonemu przez 
Niego czasowi” („Faith in the Lord Jesus Christ”, En-
sign, maj 1994, str. 100).

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 3 Nefi 18 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 26: DZIEŃ 3

3 Nefi 19
Wprowadzenie
Wszystkie wydarzenia zapisane w rozdziałach: 3 Nefi 
11–18 miały miejsce w ciągu jednego dnia. Pod ko-
niec tego dnia wieści o wizycie Zbawiciela i o tym, że 
nazajutrz powróci, rozprzestrzeniły się pośród ludu i 
„rzesze ludzi wędrowały przez całą noc, by przybyć na 
miejsce, gdzie Jezus miał się znowu ukazać” (3 Nefi 
19:3). Następnego dnia dwunastu uczniów nauczało 
zgromadzonych ludzi i modliło się z nimi. Potem Nefi 
udzielił chrztu dwunastu uczniom, a oni otrzymali 
Ducha Świętego i zostali otoczeni aniołami. W tym 
samym czasie ukazał się Jezus Chrystus i nakazał 
uczniom, aby się modlili, i On także modlił się do Ojca 
za zgromadzoną rzeszę. Dzięki swej wierze uczniowie 
zostali napełnieni Duchem Świętym. Zostali oczysz-
czeni i stali się jednością z Ojcem i Synem.

3 Nefi 19:1–14
Dwunastu uczniów służy ludowi, jak przykazał im  
to Zbawiciel
Wyobraź sobie, co byś zrobił lub co byś czuł, gdyby 
Jezus Chrystus miał jutro odwiedzić świątynię nieco 
oddaloną od twojego domu. Jak wielkich dołożyłbyś 
starań, aby tam się dostać? Czy chciałbyś przyprowa-
dzić ze sobą innych ludzi? Co byś zrobił, aby przygoto-
wać się na to spotkanie?

Przeczytaj fragment: 2 Nefi 19:1–3 i wskaż, jak zacho-
wali się Nefici, kiedy Zbawiciel obiecał im, że nazajutrz 
powróci. Gdy lud się zgromadził, dwunastu uczniów 
podzieliło rzeszę na dwanaście grup i zaczęło nauczać. 
Przykazali oni zebranym, aby uklękli w modlitwie i na-
uczali ich tych samych prawd, które otrzymali poprzed-
niego dnia od Zbawiciela. (Zob. 3 Nefi 19:4–7).

 1. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 19:8–9 i w swoim dzien-
niku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:

 a. Czego uczniowie pragnęli najbardziej? Na podstawie wła-
snego doświadczenia opowiedz, dlaczego dar Ducha Świętego 
jest tak pożądany.
 b. Po odejściu Zbawiciela dwunastu uczniów miało zająć się spra-
wami Kościoła na kontynencie amerykańskim. Dlaczego konieczne 
jest, aby mieli ze sobą Ducha Świętego, aby ich prowadził?

Gdy wykonasz to ćwiczenie w dzienniku do studio-
wania, rozważ następujące pytania: Czego pragniesz 
najbardziej, kiedy się modlisz? Podaj kilka przykładów. 
Jak często modlisz się o Ducha Świętego?

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 19:10–12 i odszukaj, co 
zrobili uczniowie po modlitwie. Chrzest opisany w 
wersetach 10–12 był drugim chrztem dla dwunastu 
uczniów. Kościół był ustanowiony pośród Nefitów od 
wielu lat i ci posiadacze kapłaństwa przyjęli chrzest 
wcześniej, pomimo że nie zostało to odnotowane w 
piśmie świętym. Ten drugi chrzest odbył się w wyjąt-
kowych okolicznościach, jak to wyjaśnił Prezydent 
Joseph Fielding Smith: „Zbawiciel nakazał Nefiemu i 
tym ludziom, aby ochrzcili się ponownie, ponieważ na 
nowo zorganizował Kościół według prawa ewangelii. 
Wcześniej Kościół był zorganizowany według prawa 
[Mojżesza]” (Doctrines of Salvation, wyd. Bruce R. Mc-
Conkie, 3 tomy, [1954–1956], 2:336).

Pamiętaj, że ci uczniowie oraz inni Nefici byli godni 
przebywania w obecności Zbawiciela. Przeczytaj 
werset: 3 Nefi 19:13 i odszukaj, co dano dwunastu 
uczniom za ich prawe pragnienia.

 2. W swoim dzienniku do studiowania zrób listę błogo-
sławieństw, które otrzymuje osoba posiadająca dar Ducha 

Świętego oraz prowadząca życie w sposób godny Jego towarzy-
stwa. Następnie porównaj swoją listę z następującą wypowiedzią 



275

Starszego Roberta D. Halesa z Kworum Dwunastu Apostołów i 
dodaj do swojej listy nowe pomysły:

„Duch Święty daje nam siłę i odwagę do prowa-
dzenia życia drogami królestwa Bożego i jest źró-
dłem naszego świadectwa o Ojcu i Synu […].

Potrzebujemy Ducha Świętego jako naszego 
stałego towarzysza, aby pomógł nam dokonywać 
lepszych wyborów w sytuacjach, przed którymi 

codziennie stajemy. Nasi młodzi mężczyźni i kobiety są bombar-
dowani brzydotą tego świata. Towarzystwo Ducha da im siłę, 
żeby oprzeć się złu, a kiedy jest to konieczne, odpokutować i po-
wrócić na prostą i wąską ścieżkę. Nikt z nas nie jest odporny na 
pokusy przeciwnika. Każdy z nas potrzebuje fortyfikacji dostępnej 
dzięki Duchowi Świętemu. […] Posiadanie daru Ducha Świętego 
pomaga członkom rodziny dokonywać mądrych wyborów — wy-
borów, które pomogą im powrócić wraz z ich rodzinami do Ojca 
w Niebie i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, aby żyć z Nimi wiecznie” 
(„Przymierze chrztu: być w Królestwie i być z Królestwa”, Lia-
hona, styczeń 2001, str. 8).
Studiując fragment: 3 Nefi 19:1–14, rozważ błogosła-
wieństwa, jakich najbardziej pragniesz w swoim życiu  
i dlaczego.

W oparciu o fragment: 3 Nefi 19:9, 13 uzupełnij po-
niższą zasadę: Nasze prawe pragnienia i modlitwy 
czynią nas   
 .

3 Nefi 19:14–36
Zbawiciel ukazuje się ludziom i modli się za nich, aby 
zostali oczyszczeni ze względu na ich wiarę
Przeczytaj fragment: 3 Nefi 19:14–16, aby dowiedzieć 
się, co stało się po chrzcie dwunastu uczniów oraz po 
tym, jak zostali napełnieni Duchem Świętym.

Gdy uczniowie i lud uklękli, Zbawiciel nakazał Swoim 
dwunastu uczniom, aby się modlili. Przeczytaj zapis ich 
modlitwy w wersetach: 3 Nefi 19:17–18, 24–26, 30. To 
jest jedyne miejsce w pismach świętych, gdzie odnoto-
wano bezpośrednią modlitwę ludu do Jezusa Chry-
stusa. Modlimy się do Boga Ojca w imię Jego Syna, 
Jezusa Chrystusa. W pismach świętych nie ma mowy o 
tym, aby modlić się do Jezusa.

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu 
Apostołów zasugerował, dlaczego uczniowie modlili 
się do Jezusa w tej wyjątkowej sytuacji: „Jezus nauczył 
ich, aby modlili się do Ojca w Jego imię i tak też czynili 
[zob. 3 Nefi 19:8–9]. […] Tym razem ‘[modlili] się i 
czcili Jezusa nazywając Go swym Panem i Bogiem’ [3 
Nefi 19:18]. Jezus, będąc w ich obecności, reprezento-
wał Ojca. Ujrzenie Go to tak, jak ujrzenie Ojca. Mod-
lenie się do Niego to tak, jak modlenie się do Ojca. To 
była wyjątkowa i niepowtarzalna sytuacja” (The Promi-
sed Messiah: The First Coming of Christ [1978], 560–561). 

Sam Zbawiciel powiedział: „Czczą Mnie, bo jestem z 
nimi” (3 Nefi 19:22).

 3. Kiedy ludzie klęczeli, byli świadkami tego, jak Jezus 
ofiarował trzy odrębne modlitwy za Swoich uczniów i za 

nich. Przerysuj do dziennika do studiowania następującą tabelę. 
Przeczytaj wyznaczone odsyłacze do pism świętych i uzupełnij ją.

Fragment 
pisma 
świętego

O co modlił się 
Zbawiciel?

W jaki sposób możesz 
w swoim życiu 
zastosować to, o 
czym nauczyłeś się z 
modlitwy Zbawiciela?

3 Nefi 
19:19–23

3 Nefi 
19:27–29

3 Nefi 
19:31–34

Przeczytaj 3 Nefi 19:24. Jak myślisz, co to znaczy „nie 
[powtarzać] wielu słów”? O modlitwach, których słowa 
są nam dane, abyśmy wiedzieli, za co się mamy modlić, 
Starszy Bruce R. McConkie nauczał: „doskonałe modli-
twy to te, które są natchnione, w których Duch objawia 
słowa, jakie mamy wypowiadać” (Mormon Doctrine, 2 
wyd. [1966], str. 586).

Aby pomóc ci lepiej zrozumieć niektóre zasady, jakich 
nauczał Zbawiciel w Swoich modlitwach, przyjrzyj się 
wersetowi 3 Nefi 19:28 i zaznacz słowa i wyrażenia, 
które uczą następującej zasady: Kiedy wykazujemy 
się wiarą w Jezusa Chrystusa, możemy zostać 
oczyszczeni. Rozważ, w jaki sposób uczniowie wyka-
zali się wiarą podczas wydarzeń opisanych w rozdziale: 
3 Nefi 19. Dzięki wierze uczniowie zostali napełnieni 
Duchem Świętym (zob. 3 Nefi 19:13), a przyjęcie Go 
jest nieodzowne, by zostać oczyszczonym.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezy-
denta Mariona G. Romneya z Rady 
Prezydenta Kościoła i odszukaj, co 
oznacza być czystym: „‘Potem następuje 
chrzest ognia i Ducha Świętego’ [2 Nefi 
31:13]. Ten chrzest ognia i Ducha Świę-

tego, o którym mówił Nefi, oznacza wielką przemianę 
w sercu ludzi, o której mówił Alma [zob. Alma 5:14]. 
Ona odwraca ludzi od cielesności ku duchowości. 
Oczyszcza, uzdrawia i czyni duszę czystą. […] Wiara w 
Pana Jezusa Chrystusa, pokuta i chrzest z wody są 
przygotowaniem i warunkiem wstępnym, a [chrzest 
ogniem] jest zwieńczeniem. Przyjęcie go oznacza, że 
szaty człowieka są oczyszczone w zadość czyniącej 
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krwi Jezusa Chrystusa” (Learning for the Eternities, zebr. 
George J. Romney [1977], str. 133).

 4. Rozważ, co oznacza bycie oczyszczonym i odpowiedz 
na następujące pytanie w dzienniku do studiowania pism: 

W jaki sposób wiara w Jezusa Chrystusa pomaga nam stać się 
czystymi i nieskalanymi?

Jezus ofiarował wspaniałą modlitwę w wigilię Swej 
zadość czyniącej ofiary. Modlitwa ta była podobna do 
tej wygłoszonej pośród Nefitów, podczas drugiego 
dnia, który z nimi spędził. Przeczytaj fragmenty: 3 Nefi 
19:23, 29 i Ew. Jana 17:9, 11, 21–22. Podkreśl wyrażenie: 
„abyśmy stanowili jedność”. Rozważ, w jakim sensie 
Jezus Chrystus i Ojciec są jednością. Czego te wersety 
uczą nas na temat procesu stawania się jednością z 
Jezusem Chrystusem?

Jedna z zasad, jakich uczymy się w tych 
wersetach, brzmi: Poprzez wiarę mo-
żemy zostać oczyszczeni i stać się 
jednym z Jezusem Chrystusem, tak jak 
On jest jednym ze Swoim Ojcem. 
Przeczytaj następującą wypowiedź 

Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwuna-
stu Apostołów o tym, jak możemy stać się jednym z 
Ojcem i Synem: „Z pewnością nie będziemy jednością 
z Bogiem i Chrystusem, dopóki Ich wola i cel nie staną 
się naszym największym pragnieniem. Takiego podpo-
rządkowania nie osiąga się w ciągu jednego dnia, lecz 
poprzez Ducha Świętego Pan będzie nas nauczał i 
prowadził, jeśli będziemy chętni dopóty, dopóki z 
czasem można będzie naprawdę powiedzieć, że On 
jest w nas, jak Ojciec jest w Nim. Czasami drżę na myśl 
o tym, co może być od nas wymagane, lecz wiem, że 
tylko w tym doskonałym związku można znaleźć 
pełnię radości” („Aby byli jedno, jak my”, Liahona, 
listopad 2002, str. 73).

Zakończ dzisiejsze studiowanie, czytając i rozważając 
fragment: 3 Nefi 19:35–36.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 3 Nefi 19 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 26: DZIEŃ 4

3 Nefi 20–22
Wprowadzenie
Podczas drugiego dnia Swojej posługi pośród Nefitów 
Jezus Chrystus ponownie udzielił sakramentu. Świad-
czył, że w dniach ostatnich Ojciec wypełni przymierze 
i zgromadzi Izrael oraz pobłogosławi wszystkie narody 
na ziemi. Wyjaśnił także, że ujawnienie Księgi Mor-
mona w dniach ostatnich będzie znakiem, że Ojciec 
zaczął wypełniać to przymierze.

3 Nefi 20:1–9
Zbawiciel ponownie udziela ludowi sakramentu
Jeśli jesteś młodym mężczyzną i posiadasz Kapłaństwo 
Aarona, rozważ następujące pytania: Jakie znaczenie 
ma dla ciebie pomaganie w rozdawaniu sakramentu? 
W jaki sposób okazujesz Panu, że rozumiesz święty 
charakter tego obrzędu?

Jeśli jesteś młodą kobietą lub młodym mężczyzną, 
który nie dzierży kapłaństwa, rozważ następujące 
pytania: Co czujesz, kiedy widzisz godnych młodych 
mężczyzn rozdających sakrament? Co robisz podczas 
rozdawania sakramentu, co świadczy o tym, że rozu-
miesz jego święty charakter?

Jak zostało to zapisane we fragmencie: 3 Nefi 20:3–5, na 
początku drugiego dnia posługi pośród Nefitów Zbawi-
ciel w cudowny sposób rozdał chleb i wino, ponownie 
udzielając sakramentu. Przeczytaj werset: 3 Nefi 20:1 
i określ, o co poprosił On ludzi, aby zrobili tuż przed 
rozdaniem sakramentu. W jaki sposób modlenie się w 
sercu może wpłynąć na twoje doświadczenia związane 
z cotygodniowym przyjmowaniem sakramentu?

Przeczytaj: 3 Nefi 20:8. Zwróć uwagę na to, że Nefici 
używali wtedy wina, a obecnie praktyką w Kościele jest 
używanie wody (zob. NiP 27:2). Zwróć także uwagę na 
to, co symbolizuje chleb i woda podczas sakramentu? 
Kiedy regularnie przyjmujemy sakrament, pokazujemy, 
że chcemy, aby Zadośćuczynienie Zbawiciela było 
częścią naszego życia.

Co we fragmencie: 3 Nefi 20:8 obiecał Jezus Chry-
stus osobom, które przyjmują sakrament? Zastanów 
się nad ilością chleba i wody, które zazwyczaj przyj-
mujesz podczas sakramentu. Czy taka ilość chleba 
i wody zaspokoiłaby twój głód i pragnienie? Aby 
lepiej zrozumieć, jak możemy być podbudowani 
poprzez przyjmowanie sakramentu, przeczytaj wer-
set: 3 Nefi 20:9 i uzupełnij treść następującej zasady: 
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Jeśli godnie przyjmujemy sakrament, zostaniemy 
nasyceni- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Dallina H. 
Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów i podkreśl, w 
jaki sposób możemy być błogosławieni, kiedy jesteśmy 
nasyceni Duchem:

„Stańmy się godni obietnicy naszego 
Zbawiciela, że przyjmując sakrament 
będziemy ‘nasyceni’ (3 Nefi 20:8; zob. 
także 3 Nefi 18:9), co oznacza, że bę-
dziemy ‘napełnieni Duchem Świętym’ 
(3 Nefi 20:9). Ten Duch — Duch Święty 

— jest naszym pocieszycielem, wskazuje nam kierunek 
działania, jest naszym informatorem, naszym tłuma-
czem, naszym świadkiem i oczyszcza nas — jest 
naszym niezawodnym przewodnikiem i uświęca naszą 
ziemską podróż ku życiu wiecznemu.

[…] Pozornie mało znaczący wybór, aby świadomie i z 
należytą czcią odnowić przymierze chrztu, stanowi od-
nowienie błogosławieństw chrztu w wodzie i przez Du-
cha, zgodnie z którymi Duch Święty może być zawsze 
przy nas. W ten oto sposób każdy z nas będzie prowa-
dzony i każdy z nas może zostać oczyszczony” („Al-
ways Have His Spirit”, Ensign, listopad 1996, str. 61).

 1. Zastanów się, kiedy czułeś Ducha Świętego podczas 
przyjmowania sakramentu. Przeczytaj modlitwy sakramen-

talne znajdujące się w wersetach: Moroni 4:3 i 5:2. W jaki sposób 
godne przyjmowanie sakramentu pomoże ci napełnić się Duchem 
Świętym? W dzienniku do studiowania napisz o tych sposobach.

3 Nefi 20:10–46
Zbawiciel naucza Nefitów o przymierzach, które zostaną 
wypełnione w dniach ostatnich
Zastanów się nad niektórymi twoimi najważniejszymi 
cechami. Na jakich cechach się skupiłeś? Czy były to 
cechy fizyczne, cechy osobowości czy duchowe?

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Davida A. 
Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów i zaznacz, 
jak on zdefiniował to, kim jesteśmy: „Możecie kochać 
muzykę, sport lub interesować się techniką, a pewnego 
dnia pracować czy to w handlu, czy w jakimkolwiek 
innym zawodzie albo zajmować się sztuką. Te zajęcia 
i zawody mogą być bardzo ważne, jednak nie okre-
ślają tego, kim jesteście. Po pierwsze i najważniejsze, 
jesteśmy bytami duchowymi. Jesteśmy [dziećmi] Boga i 
potomkami Abrahama” („Stawanie się misjonarzem”, 
Ensign lub Liahona, listopad 2005, str. 47).

Być potomkiem Abrahama oznacza, że jesteśmy do-
słownymi potomkami Abrahama lub staliśmy się jego 
synami i córkami poprzez posłuszeństwo prawom i 

obrzędom ewangelii Jezusa Chrystusa. Wszyscy otrzy-
mują te same obietnice i przymierza, które Bóg zawarł 
z Abrahamem.

Jak zapisano we fragmencie: 3 Nefi 20:11–13, Zba-
wiciel nauczał Nefitów o przymierzach i obietnicach 
zawartych z Abrahamem i jego potomkami — domem 
Izraela. Jesteśmy nauczani, że Ojciec wypełni Swe 
przymierze i zgromadzi dom Izraela w dniach 
ostatnich. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 20:13 i zwróć 
uwagę na to, o czym dowiedzą się ludzie z domu Izra-
ela, a co będzie stanowiło istotną część tego zgroma-
dzenia. Jak myślisz, dlaczego ta wiedza jest istotna?

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 20:25–26 i wskaż nauki 
Zbawiciela dotyczące błogosławieństw, których do-
świadczyli potomkowie Lehiego z powodu przymierza, 
jakie Ojciec zawarł z Abrahamem. Zbawiciel podkre-
ślił, że Ojciec Niebieski wysłał Go do Nefitów i zbawił 
ich od grzechu, „albowiem [są] dziećmi przymierza” 
(3 Nefi 20:26).

 2. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania, jakie bło-
gosławieństwa otrzymałeś ze względu na przymierze, 

które zawarłeś z Ojcem Niebieskim? Ponieważ przyjąłeś chrzest i 
zostałeś członkiem Kościoła, jesteś potomkiem Abrahama i masz 
obowiązek pomagać w wypełnianiu przymierza, jakie Bóg zawarł 
z Abrahamem.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 20:27 i zaznacz wyrażenia, 
które uczą następującej zasady: Jako potomkowie 
Abrahama jesteśmy zobowiązani przymierzem, 
aby błogosławić wszystkich ludzi na ziemi.

Czytając poniższą wypowiedź Starszego 
Davida A. Bednara, odszukaj, w jaki 
sposób — jako potomkowie Abrahama 
— możemy być błogosławieństwem dla 
wszystkich ludzi na ziemi: „Bracia, 
zarówno wy, jak i ja, dzisiaj i zawsze, 

jesteśmy po to, by błogosławić ludzi wszystkich 
narodów. Zarówno wy, jak i ja, dzisiaj i zawsze, jeste-
śmy po to, by świadczyć o Jezusie Chrystusie i głosić 
przesłanie przywrócenia. Wy i ja, dzisiaj i zawsze, 
jesteśmy po to, by zapraszać wszystkich do przyjęcia 
obrzędów zbawienia. Głoszenie ewangelii nie jest 
częściowym zobowiązaniem kapłańskim. Nie jest 
prostą działalnością, w którą angażujemy się przez 
ograniczony czas lub zobowiązaniem, które musimy 
wykonać jako członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich. Praca misjonarska jest 
raczej manifestem naszej duchowej tożsamości i 
dziedzictwa. Zostaliśmy ustanowieni przed narodze-
niem i zrodzeni w śmiertelność, aby wypełnić przymie-
rze i obietnice Boga względem Abrahama. Jesteśmy 
tutaj na ziemi, w tym czasie, by wzrastać w kapłaństwie 
i głosić ewangelię. To stanowi o tym, kim jesteśmy i 
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dlaczego jesteśmy tutaj — dzisiaj i zawsze” („Stawanie 
się misjonarzem”, str. 47).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Co możesz zrobić teraz, w młodości, aby błogosławić ludzi na 
ziemi?
 b. Jak myślisz, dlaczego ważne jest, abyś rozumiał, że jesteś po-
tomkiem Abrahama?

3 Nefi 21–22
Jezus Chrystus przepowiada znaki zgromadzenia domu 
Izraela w dniach ostatnich
Jak zostało to zapisane w rozdziałach: 3 Nefi 21–22, 
Zbawiciel nauczał Nefitów wielu rzeczy na temat dni 
ostatnich — okresu, kiedy ewangelia zostanie przywró-
cona na ziemię i kiedy święci będą przygotowywać się 
na Jego Drugie Przyjście.

 4. Aby pomóc ci odkryć, czego Zbawiciel nauczał na te-
mat zgromadzenia Izraela w dniach ostatnich, a co zapi-

sano w rozdziałach 3 Nefi 21–22, przeczytaj wszystkie fragmenty 
z lewej kolumny tabeli. W dzienniku do studiowania odpowiedz 
na dwa z następujących pytań z prawej kolumny:

Wersety Pytania

Przeczytaj: 3 Nefi 21:1–2, 7. 
Ujawnienie Księgi Mormona 
będzie znakiem, że Bóg 
wypełnia Swoje przymierze, 
aby zgromadzić dom Izraela 
w dniach ostatnich.

 a. Czy widziałeś, jak Księga 
Mormona prowadzi (lub 
przybliża) kogoś, łącznie z 
tobą, do Jezusa Chrystusa 
i przymierzy ewangelii?

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
21:9. Wyrażenie „wielkie i 
cudowne dzieło” dotyczy 
Przywrócenia ewangelii 
Jezusa Chrystusa.

 b. Co wielkiego i cudownego 
jest twoim zdaniem w 
Przywróceniu ewangelii 
Jezusa Chrystusa?

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
21:10–11 i rozważ, jak ten 
opis pasuje do Proroka Józefa 
Smitha.

 c. Dlaczego ważna jest wiara 
w słowa Pana przekazane 
przez Proroka Józefa 
Smitha?

Przeczytaj werset: 3 Nefi 
21:22. Jeśli ludzie odpokutują 
i nie znieczulą swych serc, 
będą włączeni do domu 
Izraela.

 d. Jak myślisz, dlaczego 
pokuta jest konieczna, 
aby można było dołączyć 
do ludu przymierza z 
Bogiem?

Wersety Pytania

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
22:7–10 i odszukaj obietnice, 
które Zbawiciel dał Swojemu 
ludowi przymierza, jeśli do 
Niego powróci po tym, jak 
zapomniał o zawartych z Nim 
przymierzach. 

 e. Jak myślisz, dlaczego 
ważne jest zrozumienie, 
że Pan okazuje wieczną 
dobroć i miłosierdzie tym, 
którzy od Niego odeszli?

Pomyśl o osobie, z którą możesz podzielić się swoim 
świadectwem o Jezusie Chrystusie, Księdze Mormona, 
Przywróceniu ewangelii i misji Proroka Józefa Smitha, 
aby pomóc jej otrzymać błogosławieństwa przywróco-
nej ewangelii. Rozważ także, jak możesz zachęcić bliź-
nich, aby przyszli do Pana. Pomyśl też o tych osobach, 
które były oddane ewangelii, a już nie są. Jeśli myślisz o 
konkretnej osobie, postanów, że będziesz postępować 
zgodnie z otrzymanymi podszeptami.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 3 Nefi 20–22 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 27: DZIEŃ 1

3 Nefi 23
Wprowadzenie
Kiedy Zbawiciel zacytował słowa Izajasza, przykazał 
Nefitom, aby badali słowa proroków. Zbawiciel także 
skarcił Nefitów za to, że nie byli pilni w prowadzeniu 
zapisu swoich dziejów.

3 Nefi 23:1–5
Jezus Chrystus nakazuje ludziom, aby badali słowa 
proroków
Zastanów się nad doświadczeniami, jakie miałeś w 
czasie studiowania pism świętych w tym roku. Zapisz 
w kilku słowach lub krótkich zdaniach, jakie błogosła-
wieństwa otrzymałeś dzięki studiowaniu pism świę-
tych.   
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Przyjrzyj się swojej liście i zastanów się, dlaczego  
otrzymujemy te błogosławieństwa, kiedy czytamy 
pisma święte.

Zbawiciel po przytoczeniu niektórych nauk Izajasza (zob. 
3 Nefi 22) nakazał ludowi, aby pilnie badali słowa 
Izajasza i rozważali słowa proroków. Przeczytaj frag-
ment: 3 Nefi 23:1–5 i wskaż, dlaczego Zbawiciel powie-
dział, że powinniśmy badać słowa Izajasza i rozważać 
słowa proroków. Możesz zaznaczyć słowa i wyrażenia, 
które pomogą ci pamiętać o tym, czego się uczyłeś.

Jedną z przyczyn, dlaczego nakazano nam studiowa-
nie słów Izajasza, jest to, że „mówił on o wszystkim 
odnośnie [ludu przymierza z Panem], którzy są z domu 
Izraela” (3 Nefi 23:2). Ponieważ zawarłeś przymierza 
z Panem, należysz do domu Izraela. Zapisy Izajasza są 
skierowane do ciebie. Kolejną przyczyną, dla której po-
winniśmy studiować słowa Izajasza, jest to, że wszyst-
kie te słowa zostaną wypełnione (zob. 3 Nefi 23:3).

Zwróć uwagę, że w wersecie: 3 Nefi 23:1 Jezus Chry-
stus nakazał Nefitom, aby „dokładnie [rozważyli słowa 
Izajasza]”.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, w jaki sposób pilne badanie słów proroków różni 
się od zwykłego ich czytania?
 b. Które z metod studiowania pism świętych pomagają ci w 
skutecznym i wnikliwym badaniu słów Izajasza i innych proro-
ków? (Możesz przejrzeć treść lekcji w Części 1.: Dzień 1., „Stu-
diowanie pism świętych”, aby zapamiętać niektóre ważne 
pomoce do studiowania pism świętych).

Starszy Merrill J. Bateman, emerytowany członek 
Kworum Siedemdziesiątych, wymienił niektóre z 
błogosławieństw, jakie otrzymujemy w wyniku badania 
słów proroków: „Istnieją pewne błogosławieństwa, 
które można otrzymać jedynie poprzez studiowanie 
pism świętych. Kiedy dana osoba rozważa słowa Pana 
i przestrzega ich, przybliża się do Zbawiciela, a jej prag-
nienie, aby wieść sprawiedliwe życie, wzrasta. Wzra-
sta także moc, aby oprzeć się pokusom, a duchowe 
słabości zostają pokonane. Duchowe rany zostają 
uzdrowione” („Coming unto Christ by Searching the 
Scriptures”, Ensign, listopad 1992, str. 28).

Przeczytaj werset: 3 Nefi 23:5 i odszukaj obietnicę, jaką 
dał nam wszystkim Zbawiciel, jeśli będziemy studiować 
pisma święte i będziemy postępować według wskazó-
wek w nich zawartych.

 2. Wyobraź sobie, że masz przyjaciela lub że członek ro-
dziny ma trudności z regularnym studiowaniem pism 

świętych. Na podstawie tego, czego się nauczyłeś z fragmentu: 
3 Nefi 23:1–5, napisz, co mógłbyś powiedzieć, aby zachęcić tę 

osobę do pilnego badania słów proroków i przeżywania znamien-
nych doświadczeń podczas studiowania pism świętych.

3 Nefi 23:6–14
Zbawiciel zganił Swoich uczniów za to, że zaniedbali 
zapisywanie istotnych wydarzeń
Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Spen-
cera W. Kimballa:

„Sam Pan Jezus Chrystus tłumaczył 
Nefitom i Lamanitom ważność prowa-
dzenia zapisów [zob. 3 Nefi 23:6–13]. […]

Cieszy mnie to, że to nie ja zostałem upo-
mniany — chociaż odbyło się to w sposób 
delikatny i dobrotliwy — za zaniedbanie 

obowiązku regularnego prowadzenia zapisów […].

[…] Zapamiętajcie, że Zbawiciel zganił tych, którzy 
zaniechali zapisania ważnych wydarzeń” („The Angels 
May Quote from It”, New Era, luty 2003, str. 32, 34–35).

Pozostała część rozdziału: 3 Nefi 23 zawiera historię, 
o której mówił Prezydent Kimball: Zbawiciel upomina 
Nefitów, bo nie zawarli pewnych ważnych wydarzeń 
w ich kronikach. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 23:6–11 i 
określ, czego Nefici nie zapisali. Jak myślisz, dlaczego 
dla Nefitów ważne było zapisanie wypełnienia się 
proroctw Lamanity Samuela? Jak myślisz, w jaki spo-
sób posiadanie tego zapisu w Księdze Mormona jest 
pomocne w naszych czasach?

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Dlaczego zapisywanie duchowych doświad-

czeń i podszeptów w twoim życiu może być dla ciebie ważne?

Jeśli w życiu doświadczyłeś czegoś duchowego, czego 
nie zapisałeś, rozważ opisanie tego teraz w swoim oso-
bistym dzienniku. Zwykły notes lub notatnik wystar-
czy do prowadzenia osobistego dziennika. Przeczytaj 
fragment: 3 Nefi 23:12–14 i odszukaj, co zrobił Zbawi-
ciel, gdy Nefici, posłuszni Jego przykazaniu, napisali o 
wypełnieniu się proroctwa Lamanity Samuela.

Zbawiciel „wytłumaczył […] każde z proroctw”, co 
oznacza, że wytłumaczył znaczenie pism świętych.

Przeczytaj: 3 Nefi 24:1 i zwróć uwagę na podobieństwa 
między pierwszą częścią tego wersetu a tym, co jest 
opisane we fragmencie: 3 Nefi 23:12–14. Zauważ, że 
gdy Nefici zapisali nauki Jezusa Chrystusa, dał im On 
większą wiedzę i objawienia, objaśniając im te sprawy.

Na podstawie tego, czego nauczyłeś się z fragmentu: 
3 Nefi 23:6–14, uzupełnij następującą zasadę: Kiedy 
zapisuję duchowe doświadczenia  
 .
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Możesz uzupełnić powyższą zasadę w następujący 
sposób: Kiedy zapisuję duchowe doświadczenia, Pan 
daje mi więcej objawień.

Aby lepiej zrozumieć prawdę, o której się właśnie uczy-
łeś, przeczytaj dwie poniższe wypowiedzi Starszego 
Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Wiedza skrzętnie zanotowana to wiedza 
dostępna w chwili potrzeby. Informacje 
bardzo ważne pod względem duchowym 
powinny być przechowywane w świętym 
miejscu, które mówi Panu, jak bardzo je 
cenisz. Taka praktyka zwiększa prawdopo-

dobieństwo otrzymania dalszego światła” („Acquiring 
Spiritual Knowledge”, Ensign, listopad 1993, str. 88).

„Zapisujcie w bezpiecznym miejscu ważne rzeczy, któ-
rych uczycie się od Ducha. Odkryjecie, że kiedy zapisu-
jecie cenne myśli, częściej one przychodzą. I będziecie 
mieli stały dostęp do wiedzy, którą zdobywacie” („To 
Acquire Knowledge and the Strength to Use it Wisely”, 
Ensign, czerwiec 2002, str. 32).

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego zapisywanie otrzymanych objawień od 
Pana pomoże nam otrzymać więcej objawień?

 b. Dlaczego poświęcanie czasu na to, aby opisać wpływ Pana na 
nasze życie, pomoże nam odczuwać wdzięczność za otrzymane bło-
gosławieństwa oraz pomoże nam w okazywaniu Mu wdzięczności.

Możesz być zaniepokojony, że nie miałeś żadnych 
wyjątkowych czy świętych doświadczeń, które byłyby 
na tyle cenne, aby je opisać. Starszy John H. Groberg, 
emerytowany członek Kworum Siedemdziesiątych, 
wypowiedział się na ten temat następująco: „Niektórzy 
mówią: ‘Nie mam o czym pisać. Nie mam żadnych 
duchowych doświadczeń’. Wtedy odpowiadam: ‘Roz-
pocznij pisanie dziennika, a otrzymasz duchowe do-
świadczenia. One są stale obecne w naszym życiu, ale 
stajemy się na nie bardziej wrażliwi, kiedy zaczynamy 
pisać’” („Writing Your Personal and Family History”, 
Ensign, maj 1980, str. 48).

Możesz zastosować w praktyce to, o czym się uczysz w 
kwestii zapisywania duchowych doświadczeń, nosząc 
przy sobie kartkę, notatnik lub dziennik przez następny 
tydzień. Zapisuj podszepty, przeczucia, doświadczenia 
lub uczucia, które będziesz miał w tym czasie. Zapisz 
także swoje wrażenia, kiedy będziesz czuł, że powinieneś 
postąpić według otrzymanych podszeptów. Opisz swoje 
doświadczenie, gdy postąpisz według tych podszeptów.

Opowiedz komuś (członkowi rodziny, przyjacielowi 
lub przywódcy Kościoła) o tym, że planujesz prowadzić 
zapisy swoich duchowych doświadczeń. Rozważ po-
proszenie tej osoby, aby przyłączyła się do ciebie w tych 
staraniach i zapisywała niektóre ze swoich osobistych 
duchowych doświadczeń. Jeśli zaprosisz drugą osobę 
do przyłączenia się do tego projektu, będziecie mogli 
wspierać się nawzajem i opowiadać sobie o poczynio-
nych postępach. Powinieneś jednak pamiętać, że nie 
jest konieczne — a wręcz może być niewłaściwe — 
abyście dzielili się ze sobą świętymi doświadczeniami.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 3 Nefi 23 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 27: DZIEŃ 2

3 Nefi 24–26
Wprowadzenie
W rozdziałach: 3 Nefi 24–25 Jezus Chrystus wypełnił 
przykazanie Ojca Niebieskiego, aby przekazać ludowi 
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dowiedziałeś, a co pomoże ci przygotować się na Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

3 Nefi 24:7–18
Malachiasz naucza dom Izraela, jak powrócić do Pana
Wyobraź sobie, że bliskiego przyjaciela lub członka ro-
dziny nie interesuje, jaki wpływ wywrą jego czyny na to, 
co wydarzy się w czasie Sądu Ostatecznego, Drugiego 
Przyjścia lub w wieczności. Zastanów się, co możesz 
powiedzieć, aby pomóc tej osobie. Przeczytaj werset: 
3 Nefi 24:7 i określ, co powiedział Pan do synów Jakuba, 
którzy zaczynali się od Niego oddalać. Jak myślisz, co 
oznacza, że ludzie „odstąpili” od obrzędów Pana?

Obrzęd w Kościele to święty, formalny akt, dokonany 
dzięki upoważnieniu kapłańskiemu. Niektóre obrzędy 
są konieczne do naszego wyniesienia. Obrzędy takie 
zwane są „zbawczymi obrzędami”. Należą do nich: 
chrzest, konfirmacja, ustanowienie do Kapłaństwa 
Melchizedeka (w przypadku mężczyzn), obdarowanie 
świątynne oraz zapieczętowanie małżeństwa. Wraz z 
każdym z tych przymierzy zawieramy uroczyste przy-
mierze z Panem. Możesz wymienić zbawcze obrzędy w 
dzienniku pod nagłówkiem ćwiczenia 1. Zastanów się, 
w jaki sposób te obrzędy pomogą nam przygotować się 
na Drugie Przyjście.

Chociaż lud Pana oddalił się od obrzędów i przymierzy 
ewangelii, zwróć uwagę na obietnicę we fragmencie: 
3 Nefi 24:7, którą dał Pan, jeśli lud do Niego powróci. 
Możesz zaznaczyć tę obietnicę w swoich pismach 
świętych, aby zapamiętać, że jeżeli nawrócimy się do 
Pana, On do nas powróci.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 24:8–10 i odszukaj spo-
sób, w jaki, według wskazania Pana, synowie Jakuba 
powrócą do Niego i przygotują się na Drugie Przyjście. 

niektóre z proroctw proroka Malachiasza. Malachiasz 
głosił, że dom Izraela musi odpokutować i zwrócić się 
do Pana, przygotowując się na przyjście Zbawiciela. Jak 
zapisano we fragmencie: 3 Nefi 26:3, Jezus Chrystus 
wyjaśnił ludziom „wszystkie proroctwa od początku 
do czasu, gdy przyjdzie w swej chwale”. Następnie 
Mormon nauczał, że osobom, które uwierzą w Księgę 
Mormona, zostaną objawione ważniejsze rzeczy (zob. 
3 Nefi 26:9).

3 Nefi 24:1–6
Jezus Chrystus cytuje słowa na temat Drugiego Przyjścia 
przekazane Malachiaszowi
Kiedy Jezus Chrystus przytaczał Nefitom niektóre z 
proroctw Malachiasza, mówił o ogniu i ługu folusz-
nika. Wyobraź sobie jaśniejący ognień i kawałek mydła. 
Pomyśl, co te dwie rzeczy mają wspólnego z oczyszcza-
niem lub wybielaniem.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 24:2–3. W wersecie: 3 Nefi 
24:2 Jezus Chrystus jest przyrównany do ognia oczysz-
czającego złoto i do ługu folusznika ze względu na 
to, co uczyni podczas Swego Drugiego Przyjścia. We 
fragmencie: 3 Nefi 24:3 jest On porównany do osoby 
przetapiającej i oczyszczającej srebro. Aby zrozumieć 
te wersety pomocne będzie zapoznanie się z procesem 
oczyszczania srebra, który polega na tym, że złotnik 
trzyma kawałek srebra w najgorętszym miejscu pło-
mienia, aby spalić nieczystości. Osoba przetapiająca sre-
bro musi uważnie obserwować metal, gdyż jeśli srebro 
zostanie w ogniu choćby o chwilę za długo, zostanie 
ono zniszczone. Folusznik to osoba, która oczyszcza 
lub wybiela ubrania z wykorzystaniem ługu. „Syno-
wie Lewiego” to osoby, które posiadały kapłaństwo w 
starożytnym Izraelu; termin ten ma zastosowanie do 
całego ludu Pana.

Rozważ, co tak dobrane symbole mówią o wyda-
rzeniach, które nastąpią w czasie Drugiego Przyjścia 
Jezusa Chrystusa. W swoich pismach świętych, obok 
fragmentu: 3 Nefi 24:2–3, możesz napisać: W czasie 
Drugiego Przyjścia, Jezus Chrystus oczyści Swój lud.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 24:5–6 i określ, kto zostanie, 
a kto nie zostanie zniszczony podczas przyjścia Zba-
wiciela. (Zwróć uwagę, że w tym fragmencie „synowie 
Jakuba” to lud przymierza z Panem w domu Izraela). 
Wersety te uczą następującej zasady: Jezus Chrystus 
osądzi niegodziwych podczas Swego Przyjścia.

 1. W dzienniku do studiowania napisz następujący na-
główek: Co muszę zrobić, by przygotować się na Drugie 

Przyjście Jezusa Chrystusa. Podczas studiowania rozdziałów: 
3 Nefi 24–26 wymień pod tym nagłówkiem to, czego się 
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Możesz zapisać płacenie dziesięciny i ofiar w dzienniku 
pod nagłówkiem ćwiczenia 1.

Przeczytaj następującą radę Prezydenta Gordona B. 
Hinckleya na temat płacenia dziesięciny: „Możemy pła-
cić dziesięcinę. To nie tyle jest związane z pieniędzmi, 
co z naszą wiarą” („Let Us Move This Work Forward”, 
Ensign, listopad 1985, str. 85).

Przez chwilę zastanów się, w jaki sposób twoje prag-
nienie płacenia dziesięciny i ofiar Panu jest wyrazem 
twojej wiary w Niego. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
24:10–12 i skup się na błogosławieństwach, które 
otrzymują osoby płacące uczciwą i pełną dziesięcinę.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jakie błogosławieństwa otrzymałeś w wyniku przestrzegania 
prawa dziesięciny?
 b. Jak, twoim zdaniem, przestrzeganie przykazania płacenia 
dziesięciny i ofiar pomaga ci przygotować się duchowo na Dru-
gie Przyjście?

Niektórzy ludzie ze starożytnego Izraela szemrali, że 
nic dobrego nie wynikło dla nich z przestrzegania 
przykazań Pana. Czuli, że ich wysiłki były próżne, 
czyli bezcelowe (zob. 3 Nefi 24:14). Z drugiej zaś 
strony przekonywali, że ludzie dumni i niegodziwi, 
byli „szczęśliwi”, „wywyższeni” i „wyszli cało” (3 Nefi 
24:15). Innymi słowy, ci ludzie twierdzili, że niego-
dziwym powodziło się lepiej niż sprawiedliwym. Pan 
zareagował na te skargi i powiedział, że ci, którzy żyją 
w bojaźni przed Panem i myślą o Nim, którzy się często 
spotykają, aby rozmawiać ze sobą, tych imiona będą 
zapisane w „księdze pamięci” (3 Nefi 24:16). Będą to 
ci, którzy przygotowali się na przyjście Pana i będą ze-
brani jako Jego „klejnoty” i zostaną oszczędzeni (zob. 
3 Nefi 24:16–17). Pan rzucił wyzwanie osobom, które 
się skarżyły, aby poczekały i obserwowały, co się stanie, 
a wtedy „zobaczą różnicę miedzy sprawiedliwym a 
niegodziwym” (3 Nefi 24:18). Zobaczą, że ostatecznie 
sprawiedliwym będzie się znacznie lepiej powodzić.

3 Nefi 25
Jezus Chrystus przytacza proroctwa Malachiasza, że Eliasz 
powróci przed Drugim Przyjściem
Przeczytaj fragment: 3 Nefi 25:1–3 i wskaż, dlaczego 
Drugie Przyjście będzie błogosławieństwem dla tych, 
którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Słowo korzeń w wer-
secie 1. odnosi się do przodków, a słowo gałązka odnosi 
się do potomków. Zatem w życiu, które nastanie, 
niegodziwi nie będą cieszyć się błogosławieństwami 
wynikającymi z zapieczętowania do swoich przodków 
i potomków. Cielęta „z obory” to symbol dzieci, które 

są bezpieczne, objęte troską i mają wszystko, co jest im 
potrzebne w czasie dorastania.

Zbawiciel opowiedział Nefitom o tym, co napisał 
Malachiasz o pewnym wydarzeniu, które nastąpi 
przed Drugim Przyjściem i dotyczy proroka Eliasza ze 
Starego Testamentu. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 25:5–6 
i odszukaj nauki Malachiasza na temat Eliasza, który 
pomoże przygotować świat na przyjście Pana.

Powrót Eliasza na ziemię był kluczową częścią Przy-
wrócenia ewangelii. 3 kwietnia 1836 r. Eliasz ukazał się 
Józefowi Smithowi i Oliverowi Cowdery’emu w nowo 
poświęconej świątyni Kirtland (zob. NiP 110). Nadał im 
kapłańską moc pieczętowania, umożliwiając pieczęto-
wanie rodzin przez wszystkie pokolenia. Jak myślisz, 
co oznacza wypowiedź: „I skłoni on serca ojców ku 
dzieciom, a serca dzieci ku ojcom” (3 Nefi 25:6)?.  
  
 

Z tych wersetów dowiadujemy się, że kiedy nasze 
serca zwracają się ku naszym ojcom, pomagamy w 
przygotowaniu ziemi na Drugie Przyjście Jezusa 
Chrystusa.

 3. Zapisz w dzienniku do studiowania doświadczenie 
— własne lub kogoś z członków twojej rodziny — które 

pomogło zwrócić serce ku waszym przodkom. Może to być do-
świadczenie zapieczętowania w świętej świątyni, badanie histo-
rii twojej rodziny lub uczestnictwo w chrztach za zmarłych. Jeśli 
nie przychodzi ci na myśl żadne doświadczenie, napisz kilka 
zdań o swoim pragnieniu uczestnictwa w tej pracy. (W dzien-
niku do studiowania w ćwiczeniu 1. możesz napisać: otrzyma-
nie obrzędów świątynnych i dokonanie ich za moją rodzinę, 
uczęszczanie do świątyni, gromadzenie informacji na temat hi-
storii rodziny.)

3 Nefi 26
Co zrobić, aby otrzymać większe poznanie tego, co objawił 
Jezus Chrystus
Z fragmentu: 3 Nefi 26:3 dowiadujemy się, że Zbawi-
ciel nauczał Nefitów o „[wszystkim], co ma nastąpić na 
ziemi”. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 26:6–8 i wskaż, jaka 
część kazania Zbawiciela została odnotowana w Księ-
dze Mormona. Przestudiuj fragment: 3 Nefi 26:9–11 i 
odszukaj, dlaczego Mormon nie zapisał wszystkiego, 
czego nauczał Zbawiciel.

Pan poinstruował Mormona, aby zawarł tylko niewielką 
część tych nauk, żeby wypróbować naszą wiarę. Z 
fragmentu: 3 Nefi 26:1–21 dowiadujemy się, że kiedy 
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Zastanów się nad znanymi ci organizacjami oraz nad 
tym, jak ich nazwy odzwierciedlają cel działalności oraz 
ludzi, którzy do nich przynależą.

Dwunastu nefickich uczniów kontynuowało nauczanie 
i chrzczenie ludu. Kiedy pewnego razu zgromadzili się 
razem, aby modlić się i pościć, Zbawiciel ponownie im 
się ukazał (zob. 3 Nefi 27:1–2). Przeczytaj fragment: 
3 Nefi 27:3–7 i wskaż pytanie zadane przez uczniów 
oraz odpowiedź Zbawiciela. Możesz zaznaczyć, jakie 
Jezus Chrystus podał powody dla nazwania Kościoła 
Jego imieniem.

Zapoznaj się z treścią fragmentu: 3 Nefi 27:8–10 i za-
znacz, jakie są wyznaczniki Jego prawdziwego Kościoła. 
Dokończ następujące zdanie w swoim podręczniku i 
wskaż kilka ważnych cech prawdziwego Kościoła:

Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa powinien   
  
 .

Zastanów się, dlaczego ważne jest, aby prawdziwy 
Kościół Jezusa Chrystusa nie tylko nosił Jego imię, ale 
też był zbudowany na opoce Jego ewangelii (zob. 
3 Nefi 27:8–10). Zbawiciel obiecał Nefitom, że jeśli 
Kościół zostanie zbudowany na Jego ewangelii, wtedy 
Ojciec Niebieski objawi w nim Swe dzieła (zob. 3 Nefi 
27:10). Zastanów się nad sytuacją, w której widziałeś, 
jak Ojciec Niebieski objawił Swe dzieła w Kościele.

 1. W swoim dzienniku do studiowania, napisz: Członko-
stwo w Kościele Jezusa Chrystusa jest dla mnie ważne, 

ponieważ… Następnie napisz kilka zdań, opisując swoje uczucia 
odnośnie tego tematu. Spróbuj zawrzeć jak najwięcej powodów 
na podstawie tego, czego się nauczyłeś, studiując fragment: 
3 Nefi 27:1–12.

3 Nefi 27:13–22
Jezus Chrystus definiuje Swoją ewangelię i naucza o tym, 
co musimy robić, abyśmy stanęli przed Nim bez winy
Pomyśl o tym, co czułeś, kiedy ktoś przyłapał cię 
na robieniu czegoś niewłaściwego. Wyobraź sobie, 
jakby to było, gdyby prawda o tym, co zrobiłeś, była 

wierzymy w objawienia Boga, przygotowujemy 
się na otrzymanie większych objawień. Jak myślisz, 
dlaczego wiara w prawdy, które już otrzymaliśmy, jest 
kluczowa, zanim otrzymamy ich więcej? (Zob. Alma 
12:9–11). W jaki sposób możemy pokazać, że wierzymy 
w to, co Pan objawił?

 4. W celu zastosowania powyższej zasady zapisanej po-
grubionym drukiem, odpowiedz na następujące pytanie w 

swoim dzienniku do studiowania: Co w twoim życiu świadczy o 
tym, że wierzysz w Księgę Mormona?

W pozostałej części rozdziału: 3 Nefi 26 Mormon pod-
sumował posługę Zbawiciela pośród Nefitów i wpływ 
Jego nauk na ten lud. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
26:13–21 i zaznacz, jak ludzie stosowali w życiu słowa 
Jezusa Chrystusa.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 3 Nefi 24–26 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 27: DZIEŃ 3

3 Nefi 27
Wprowadzenie
Na początku Swej posługi, po drugim dniu wizyty 
Zbawiciela u Nefitów, dwunastu nowo wybranych 
nefickich uczniów zgromadziło się razem, aby żarliwie 
modlić się i pościć. Jezus Chrystus ponownie im się 
ukazał i odpowiedział na pytanie związane z nazwą, 
jaką powinien nosić Kościół. Zbawiciel nauczał ich, 
że Zadośćuczynienie jest podstawą Jego ewangelii. 
Dzięki Zadośćuczynieniu możemy stanąć przed Nim 
bez skazy, ponieważ pokutujemy, jesteśmy ochrzczeni 
i trwamy do końca. Ponadto przykazał uczniom, aby 
stawali się Jemu podobni.

3 Nefi 27:1–12
Jezus Chrystus naucza dwunastu uczniów, że Jego Kościół 
powinien nosić Jego imię
Wyobraź sobie, że masz założyć nowy klub lub drużynę 
sportową. Wybierz rodzaj klubu lub drużyny, którą 
chcesz założyć, a następnie wybierz nazwę dla tej orga-
nizacji. Zapisz zarówno rodzaj klubu lub drużyny, jak i 
jej nazwę:   
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Czy kiedykolwiek słyszałeś, że ktoś mówił, iż musimy 
„żyć zgodnie z ewangelią”? Kiedy ktoś zaprasza nas do 
„życia zgodnie z ewangelią”, to zazwyczaj zachęca nas 
do życia według zasad i przyjęcia obrzędów, dzięki 
którym moc Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa ma 
wpływ na nasze życie, abyśmy zostali zbawieni. We 
fragmencie: 3 Nefi 27:20–21 odszukaj, co musimy 
zrobić, aby otrzymać wszystkie błogosławieństwa 
Zadośćuczynienia i przygotować się na sąd.

 4. Napisz: Jeśli - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , to sta-
niemy bez skazy przed Jezusem Chrystusem w swoim 

dzienniku do studiowania. Uzupełnij to zdanie, wpisując zasadę 
ewangelii zawartą we fragmencie: 3 Nefi 27:20–21, według któ-
rej musimy postępować, aby stanąć przed Panem bez skazy. (Mo-
żesz wskazać kilka zasad, używając słowa „jeśli” w zdaniu 
zawierającym zasadę). Następnie w dzienniku do studiowania 
odpowiedz na następujące pytanie: Co mogę zmienić w swoim 
życiu, aby w większym stopniu „żyć zgodnie z ewangelią”, żeby 
poczuć moc Zadośćuczynienia i ostatniego dnia stanąć przed Bo-
giem bez skazy?

Zastanów się, jak to będzie, stanąć przed Jezusem 
Chrystusem, wiedząc, że zostałeś oczyszczony dzięki 
Jego Zadośćuczynieniu poprzez posłuszeństwo zasa-
dom, przykazaniom i obrzędom Jego ewangelii.

3 Nefi 27:23–33
Jezus Chrystus instruuje Swoich uczniów, aby byli tacy jak On
Na końcu rozdziału: 3 Nefi 27 Jezus Chrystus instru-
ował Swoich dwunastu uczniów i nauczał ich o peł-
nionych obowiązkach przywódców i wypełnianiu roli 

powszechnie wiadoma. Zastanów się nad następują-
cymi pytaniami: Jak czułbyś się, stojąc na sądzie przed 
Panem i wiedząc, że nadal są grzechy, za które jeszcze 
nie odpokutowałeś? Jak czułbyś się, stojąc na sądzie 
przed Panem i wiedząc, że nie możesz odpokutować za 
grzechy popełnione za życia?

Gdy Zbawiciel skończył nauczać Nefitów tego, że Jego 
Kościół musi być zbudowany na Jego ewangelii, na-
uczał ich tego, czym jest Jego ewangelia. Słowo ewan-
gelia oznacza dosłownie „dobrą nowinę” lub „dobre 
wieści”. Ewangelia niesie ze sobą dla nas wszystkich 
dobrą nowinę, nawet jeśli grzeszymy.

 2. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 27:13–16, 19 i odszukaj 
te elementy ewangelii, które są dobrą nowiną dla nas 

wszystkich. Podstawą ewangelii jest Zadośćuczynienie, któ-
rego dokonał Jezus Chrystus, wypełniając tym samym wolę 
Swojego Ojca. W dzienniku do studiowania odpowiedz na na-
stępujące pytania:
 a. Zbawiciel świadczył Swoim uczniom, że przyszedł na świat, 
aby wypełnić wolę Swego Ojca. W oparciu o werset: 3 Nefi 27:14 
odpowiedz, jaka była wola Ojca Niebieskiego wobec Jego Świę-
tego Syna?
 b. Co zostało udostępnione całej ludzkości, gdy Zbawiciel wy-
pełnił wolę Swojego Ojca? (zob. szczególnie werset: 3 Nefi 27:19).

 3. Aby pomóc ci docenić wspaniałość tej dobrej nowiny, 
przeczytaj jeden lub więcej z następujących fragmentów z 

pism świętych i napisz krótkie wyjaśnienie w dzienniku do studio-
wania, dlaczego Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa to taka dobra 
nowina: 2 Nefi 9:8–10; Alma 34:14–16; Helaman 14:15–18.
Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu 
Apostołów świadczył o tym, że ewangelia jest dobrą 
nowiną dla wszystkich ludzi: „‘Dobrą nowiną’ jest to, 
że [możemy] wymknąć się śmierci i uniknąć piekła, 
[możemy] przezwyciężyć nasze grzechy i błędy, że 
[istnieje] nadzieja i pomoc, że to, co jest nierozwiązy-
walne, [ma] swoje rozwiązanie oraz że wróg [został] 
pokonany. Dobrą nowiną [jest] to, że pewnego dnia 
grób każdego człowieka  [będzie] pusty, że dusza każdego 
z nas [stanie się] ponownie czysta oraz że każde dziecko 
Boga [może] powrócić do swojego Ojca, który dał mu 
życie” („Missionary Work and the Atonement”, Ensign, 
marzec 2001, str. 8, 10).
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CZĘŚĆ 27: DZIEŃ 4

3 Nefi 28–30
Wprowadzenie
Zanim Jezus Chrystus odszedł, zapytał każdego ze 
Swoich nefickich uczniów, czego pragnie. Dziewięciu 
z nich odpowiedziało, że chcą powrócić do Niego, gdy 
tylko ich ziemska posługa dobiegnie końca. Trzech 
poprosiło o możliwość pozostania na ziemi aż do 
Drugiego Przyjścia i możliwość dalszego przyprowa-
dzania dusz do Zbawiciela. Pan spełnił oba te prawe 
pragnienia. Mormon zapisał szereg informacji na temat 
ziemskiej posługi Trzech Nefitów.

Zakończył zapis o wizycie Zbawiciela pośród Nefitów, 
wyjaśniając, że ujawnienie Księgi Mormona będzie 
znakiem, że Pan wypełnia Swoje przymierze zawarte 
z domem Izraela. Na końcu Księgi 3 Nefi Mormon 
zapisał słowa Jezusa Chrystusa, które są zaproszeniem 
skierowanym do wszystkich ludzi, aby odpokutowali i 
stali się częścią domu Izraela.

3 Nefi 28:1–11
Jezus Chrystus spełnia pragnienia dwunastu uczniów
Rozważ, jak byś zareagował, gdyby Jezus Chrystus uka-
zał ci się i zapytał: „Czego pragniesz ode Mnie?”.

sędziów pośród ludu. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 27:27 
i odszukaj przykazanie, jakie dał On Swoim uczniom, 
aby pomóc im w należytym wypełnianiu ich roli. Zasta-
nów się przez chwilę nad następującymi pytaniami:

• Dlaczego ważne jest, aby ci, którzy sądzą innych, byli 
podobni do Zbawiciela?

• Powróć do wersetu: 3 Nefi 27:21 i wskaż, co Zbawi-
ciel przykazał Swoim uczniom?

• Jaki związek istnieje pomiędzy dobrymi uczynkami a 
stawaniem się podobnym do Zbawiciela?

Przeczytaj ponownie fragment: 3 Nefi 27:21, 27 
i zaznacz w swoich pismach słowa i wyrażenia, 
które świadczą o tym, że Pan oczekuje od Swoich 
uczniów, aby czynili to, co On czynił i stali się 
tacy, jak On.

5. Odpowiedz na następujące pytania w swoim dzien-
niku do studiowania. Pomogą ci one stosować nauki Zba-

wiciela, by stać się podobnym do Niego:
a. Jakie możliwości miałem wczoraj, aby stać się bardziej po-
dobny do Zbawiciela?
b. W jaki sposób mogę dzisiaj stać się bardziej podobny do Zba-
wiciela?
c. Co mogę uczynić jutro w szkole lub w domu, aby naśladować 
przykład Zbawiciela?

Prezydent Ezra Taft Benson nauczał, że 
osoby, które dążą do tego, by być jak Jezus 
Chrystus, osiągają swoją prawdziwą 
wielkość: „Człowiek, który wiedzie życie 
na wzór Chrystusa, jest wspaniałym, 
najbardziej błogosławionym i najszczę-

śliwszym człowiekiem. Nie ma to związku z doczes-
nym bogactwem, siłą czy prestiżem. Jedynym 
prawdziwym testem wielkości, błogosławieństw i 
radości jest to, jak bardzo nasze życie może odzwier-
ciedlać życie Mistrza, Jezusa Chrystusa. On jest jedyną 
prawdziwą drogą, pełnią prawdy i pełnią życia” („Jesus 
Christ — Gifts and Expectations”, Ensign, grudzień 
1988, str. 2).

6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 3 Nefi 27 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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Napisz krótko, o których z twoich prawych pragnień 
byś Mu opowiedział.   
 

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 28:1–3 i wskaż, jaka była re-
akcja dziewięciu nefickich uczniów, kiedy Pan zapytał: 
„Czego pragniecie ode Mnie?”. Zwróć uwagę na to, jak 
Zbawiciel zareagował na ich słowa.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 28:4–7 i odszukaj, czego 
pragnęli od Zbawiciela pozostali trzej uczniowie. 
Zwróć uwagę na to, jak Zbawiciel zareagował na słowa 
tych trzech uczniów. Rozważ, dlaczego Pan powiedział, 
że oni będą „bardziej błogosławieni” ze względu na 
swoje pragnienia.

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 28:8–10, aby dowiedzieć się, 
jak Zbawiciel opisał błogosławieństwa, które otrzymają 
ci Trzej Nefici, ponieważ pragnęli pracować wśród lu-
dzi. Możesz napisać następującą prawdę na marginesie 
w swoim dzienniku do studiowania: Pan błogosławi 
nas zgodnie z naszymi prawymi pragnieniami. 
Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Neala A. 
Maxwella z Kworum Dwunastu Apostołów, aby dowie-
dzieć się, jak ważne są prawe pragnienia:

„Zatem to, czego usilnie pragniemy, jest 
tym, czym się z czasem staniemy i tym, co 
otrzymamy w wieczności. […]

Dlatego też nie możemy ustawać w pra-
wych pragnieniach, ponieważ, jak powie-

dział Prezydent Brigham Young, ‘mężczyźni i kobiety, 
którzy pragną zająć miejsce w królestwie celestialnym, 
odkryją, że muszą walczyć każdego dnia’ (w: Journal of 
Discourses, 11:14)” („According to the Desire of [Our] 
Hearts”, Ensign, listopad 1996, str. 21–22).

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
dwa następujące pytania:

 a. W jakiej sytuacji czułeś, że Pan pobłogosławił cię ze względu 
na twe prawe pragnienia?
 b. Co zaczniesz robić od dziś, aby pielęgnować swoje prawe 
pragnienia, by Pan mógł cię błogosławić.

3 Nefi 28:12–35
Mormon opisuje posługę Trzech Nefitów
Wielu ludzi słyszało legendy, mity i pogłoski o prawdo-
podobnych wizytach Trzech Nefitów. Zamiast polegać 
na opowiastkach, dowiedz się, jak w pismach świętych 
jest opisana ich misja oraz jak ujawnia się ich moc jako 
„[aniołów Bożych]” (3 Nefi 28:30).

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 28:12–17, aby dowie-
dzieć się, co się stało z Trzema Nefitami. Zgodnie z 

wersetem: 3 Nefi 28:15 odpowiedz: dlaczego ci ucznio-
wie musieli zostać przemienieni?   
 

Przeczytaj fragment: 3 Nefi 28:18–23 i odszukaj, w jaki 
sposób Pan pobłogosławił Trzech Nefitów, aby mogli 
spełnić swe prawe pragnienia. Zastanów się, czego 
uczymy się z tych wersetów o gotowości Pana, aby  
nas błogosławić, kiedy żyjemy według naszych pra-
wych pragnień.

Przestudiuj fragment: 3 Nefi 28:25–31 i wskaż grupy 
ludzi, które już skorzystały z posługi Trzech Nefitów 
oraz te, które z niej skorzystają. Możesz zaznaczyć to, 
co odnajdziesz.

3 Nefi 28:36–40
Mormon dowiaduje się o naturze przemienionych osób
Przypomnij sobie sytuację, w której miałeś pyta-
nie dotyczące ewangelii lub wyzwanie, z którym się 
zmagałeś. Przeczytaj werset: 3 Nefi 28:36 i odszukaj 
to, czego Mormon nie rozumiał w kwestii zmian, jakie 
nastąpiły w ciałach fizycznych Trzech Nefitów. Zasta-
nów się nad odpowiedzią na następujące pytanie: Do 
kogo zazwyczaj zwracasz się z pytaniami dotyczącymi 
ewangelii? Przeczytaj fragment: 3 Nefi 28:36–37, aby 
dowiedzieć się, co zrobił Mormon, aby uzyskać odpo-
wiedź na swoje pytanie.

Przestudiuj fragment: 3 Nefi 28:37–40 i odszukaj to, 
czego dowiedział się Mormon o przemianie, która 
nastąpiła w ciałach Trzech Nefitów. Stan, który cha-
rakteryzował Trzech Nefitów, jest zwany „przemie-
nieniem” (zob. 3 Nefi 28:17), które jest długotrwałe. 
Przemienione istoty są nadal śmiertelne, ale, jak 
nauczał Prorok Józef Smith, ich fizyczne ciała zostały 
zmienione z telestialnych na terrestialne; są wolne od 
fizycznego cierpienia doczesnych ciał (zob. History of 
the Church, 4:210). Przemienione istoty mogą ukazywać 
się i znikać według swego pragnienia i woli Boga (zob. 
3 Nefi 28:27–30). Pomagają w przyprowadzaniu dusz 
do zbawienia i pozostaną w tym przemienionym stanie 
do czasu Drugiego Przyjścia Jezusa Chrystusa, kiedy 
dostąpią kolejnej przemiany, aby zmartwychwstać jako 
istoty pełne chwały (zob. 3 Nefi 28:7–8, 39–40).

Z doświadczenia Mormona dowiadujemy się, że jeśli 
prosimy Pana o zrozumienie, otrzymamy obja-
wienie. Możesz zapisać tę zasadę w swoich pismach 
świętych lub w dzienniku do studiowania.

 2. W swoim dzienniku do studiowania zapisz doświad-
czenie, w którym ty lub ktoś, kogo znasz, chcieliście w pły-

nącej z serca modlitwie uzyskać od Pana odpowiedzi na pytania.
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3 Nefi 29
Mormon świadczy, że Pan wypełni Swe przymierze i 
zgromadzi dom Izraela w dniach ostatnich
Mormon po opisaniu wizyty Zbawiciela pośród ludu 
Księgi Mormona, prorokował o wypełnieniu się 
proroctw Pana w dniach ostatnich. Zastanów się nad 
odpowiedzią na następujące pytanie: Kiedy dowiedzia-
łeś się o wypełnieniu obietnic Boga lub doświadczyłeś 
ich wypełnienia?

Możesz zaznaczyć słowa: gdy i wtedy podczas studio-
wania fragmentu: 3 Nefi 29:1–3. Słowa te wskażą na 
wydarzenie, które świadczy o tym, że Pan dotrzyma 
Swoich obietnic względem domu Izraela w dniach 
ostatnich. (Wyrażenie „pisma te” w wersecie: 3 Nefi 
29:1 odnosi się do Księgi Mormona).

Z fragmentu: 3 Nefi 29:1–3 dowiadujemy się, że 
ujawnienie Księgi Mormona jest znakiem, że Pan 
wypełnia Swoje przymierze i zgromadzi Izrael.

Księga Mormona utwierdza nas w przekonaniu, że Pan 
przygotowuje Swój lud na Swoje przyjście (zob. 3 Nefi 
29:2). Czytając następującą wypowiedź Starszego 
Russella M. Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów, 
zaznacz, w jaki sposób Księga Mormona pomaga nam 
przygotować się na przyjście Zbawiciela:

„Księga Mormona jest namacalnym znakiem, że Pan 
rozpoczął gromadzenie Swoich dzieci przymierza 
Izraela. […]

Zaprawdę, Pan nie zapomniał! Pobłogosławił nas i in-
nych ludzi na całym świecie Księgą Mormona. […] Po-
maga nam ona zawierać przymierza z Bogiem. Zachęca 
nas, abyśmy o Nim pamiętali i poznali Jego Umiłowa-
nego Syna. Jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie 
Chrystusie” („Przymierza”, Ensign lub Liahona, listopad 
2011, str. 88).

 3. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 29:4–6 i odpowiedz na 
jedno lub dwa z następujących pytań w swoim dzienniku 

do studiowania:
 a. Wskaż trzy fragmenty z Księgi Mormona, które twoim zda-
niem pomogą komuś przyjść do Jezusa Chrystusa. Do każdego z 
tych fragmentów napisz zdanie lub dwa z wyjaśnieniem, dla-
czego wybrałeś ten fragment.
 b. Napisz kilka zdań o tym, jak twoim zdaniem Księga Mormona 
pomoże komuś zrozumieć i przyjąć dary objawienia, proroctwa, 
języków i moc Ducha Świętego.

3 Nefi 30
Pan wzywa ludzi innych narodów, aby odpokutowali i 
przyszli do Niego
Mormon wypełnił przykazanie dane mu przez Pana 
i zapisał zaproszenie, które Jezus Chrystus skierował 
do ludzi innych narodów. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 
30:1–2. Możesz zaznaczyć wszystkie rady skierowane 
do ludzi innych narodów, które odnajdziesz. Możesz 
też zaznaczyć błogosławieństwa, jakie otrzymają ludzie 
innych narodów, jeśli przyjdą do Chrystusa. Chociaż 
werset: 3 Nefi 30:2 jest skierowany do osób spoza 
Kościoła, możemy skorzystać z zaproszenia Jezusa 
Chrystusa, aby ocenić naszą własną gotowość do tego, 
by dotrzymywać zawartych z Nim przymierzy.

 4. W dzienniku do studiowania napisz następującą za-
sadę: Jeśli przyjdziemy do Chrystusa, zostaniemy za-

liczeni do Jego ludu. W swoim dzienniku do studiowania pism 
napisz, dlaczego być „[zaliczonym] do [Jego] ludu z domu Izra-
ela” jest Pańskim błogosławieństwem (3 Nefi 30:2).

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 3 Nefi 28–30 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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WPROWADZENIE DO  

Księgi Czwartego 
Nefiego
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Podczas studiowania Księgi Czwartego Nefiego 
dowiesz się o błogosławieństwach, które spływają 
na ludzi, którzy są zjednoczeni, żyjąc zgodnie z 
ewangelią Jezusa Chrystusa. Księga podaje, że 
podczas posługi Zbawiciela ludzie w całym kraju 
nawrócili się. Kiedy przestrzegali przykazań, cieszyli się 
spokojem, dobrobytem oraz cudownymi duchowymi 
błogosławieństwami. Mormon powiedział: „I żaden 
lud stworzony ręką Boga nie mógł być tak szczęśliwy 
jak oni” (4 Nefi 1:16). Wyniesiesz również ważne lekcje 
płynące z obserwacji stopniowego popadania tego 
ludu w stan wielkiej niegodziwości.

Kto napisał tę księgę?
Mormon opracował i streścił kroniki czterech autorów, 
aby stworzyć Księgę Czwartego Nefiego. Pierwszym 
z nich był Nefi, którego imieniem została nazwana 
ta księga. Nefi był synem Nefiego, który był jednym 
z dwunastu uczniów wybranych przez Pana podczas 
Jego posługi pośród potomków Lehiego (zob. 3 Nefi 
11:18–22; 12:1). Trzema pozostałymi autorami byli: syn 
Nefiego — Amos — oraz synowie Amosa — Amos i 
Ammaron (zob. 4 Nefi 1:19, 21, 47).

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Oryginalne kroniki, które stanowią podstawę 
zapisów w Księdze Czwartego Nefiego, zostały 
najprawdopodobniej napisane pomiędzy 34 a 321 
r. n.e. Mormon dokonał streszczenia tych zapisów 
mniej więcej w latach 345–385 r. n.e. Mormon nie 
zawarł informacji o miejscu, w którym przebywał 
podczas opracowywania tej księgi.

CZĘŚĆ 28: DZIEŃ 1

4 Nefi 1
Wprowadzenie
Po wizycie Jezusa Chrystusa na kontynencie amerykań-
skim lud stosował Jego nauki i przez 200 lat cieszył się 
jednością, dobrobytem oraz szczęściem. Ostatecznie 
jednak lud ten zaczął popadać w dumę i coraz bardziej 
pogrążał się w niegodziwości. Wkrótce znów nastąpił 
podział na Nefitów i Lamanitów. Po upływie 300 lat 
zarówno Nefici, jak i Lamanici stali się niegodziwi, z 
wyjątkiem zaledwie kilkorga prawych ludzi.

4 Nefi 1:1–18
Cały lud nawrócił się i doświadczył pokoju oraz szczęścia
Co sprawia, że jesteś naprawdę szczęśliwy?   
 

Jaka, twoim zdaniem, jest różnica pomiędzy rzeczami, 
które sprawiają, że jesteśmy chwilowo szczęśliwi, a 
rzeczami, które prowadzą do trwałego szczęścia? Prze-
czytaj fragment: 4 Nefi 1:16 i wskaż na to, jak Mormon 
opisuje lud po wizycie Zbawiciela. Możesz zaznaczyć 
wyrażenie: „żaden lud […] nie mógł być tak szczęśliwy 
jak oni”.

 1. W dzienniku do studiowania napisz tytuł: Żaden lud 
nie mógł być tak szczęśliwy jak oni i narysuj pod spodem 

koło, jak to wskazano poniżej. (W środku i wokół koła będziesz 
zapisywał słowa). Przeczytaj fragment: 4 Nefi 1:1–2 i wyszukaj, 
co lud zrobił, aby mógł zaznać szczęścia. Zanotuj swoje spostrze-
żenia wewnątrz koła.

Ponieważ lud ten stosował nauki Zbawiciela, „wszyscy 
[…] nawrócili się do Pana” (4 Nefi 1:2) i cieszyli się 
wielkim szczęściem.

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apo-
stołów wyjaśnił, jak nawrócenie i szczęście są ze sobą 
powiązane. Czytając te słowa, możesz podkreślić, czym 
jest nawrócenie:

Żaden lud nie mógł być tak szczęśliwy jak oni



289

„Twoje szczęście teraz i na zawsze jest 
uwarunkowane stopniem nawrócenia i 
przemiany, które wnosi do twojego życia. 
Jak zatem możesz stać się prawdziwie 
nawróconym? Prezydent [Marion G.] 
Romney opisuje kroki, jakie należy podjąć:

‘Członkostwo w Kościele i nawrócenie niekoniecz-
nie są równoznaczne. Bycie nawróconym i posiada-
nie świadectwa także niekoniecznie muszą być tym 
samym. Świadectwo otrzymujemy, gdy Duch Święty 
podaruje szczeremu poszukującemu świadectwo 
prawdy. Wzruszające świadectwo ożywia wiarę. To 
znaczy skłania do pokuty i posłuszeństwa przykaza-
niom. Nawrócenie jest owocem lub nagrodą za pokutę 
i posłuszeństwo’ [w: Conference Report, Guatemala 
Area Conference 1977, str. 8–9].

Mówiąc w prosty sposób — prawdziwe nawrócenie jest 
owocem wiary, pokuty i konsekwentnego posłuszeństwa […].

Prawdziwe nawrócenie wydaje owoce trwałego szczę-
ścia, którymi można się cieszyć nawet wówczas, gdy 
świat pogrążony jest w zgiełku, a większość ludzi od-
czuwa wszystko tylko nie szczęście” („Pełne nawróce-
nie przynosi szczęście”, Liahona, lipiec 2002, str. 25–26).

 2. Przeczytaj wersety: 4 Nefi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18 i 
wyszukaj słów i wyrażeń, które opisują, czego doświad-

czyli ludzie po nawróceniu się do Pana. W dzienniku do studiowa-
nia napisz niektóre z tych słów i wyrażeń wokół koła, które 
narysowałeś w poprzednim ćwiczeniu.

Z tego okresu bezprecedensowego szczęścia i dobro-
bytu pośród Nefitów możemy dowiedzieć się, że kiedy 
grupa ludzi nawraca się do Pana, jednoczą się oni i 
doświadczają szczęścia. Możesz napisać tę zasadę w 
swoich pismach świętych obok wersetu: 4 Nefi 1:16 lub 
w dzienniku do studiowania.

Rozważ, jakby to było, gdyby wszyscy ludzie wokół 
ciebie naprawdę nawrócili się do Pana.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jakie twoim zdaniem błogosławieństwa, mogłyby być udzia-
łem twojej rodziny, gdyby każdy jej członek żył tak, jak ludzie 
opisani w Księdze 4. Nefiego?
 b. Zastanów się, kiedy cieszyłeś się błogosławieństwami płyną-
cymi z przynależności do grupy zjednoczonej w prawości — ta-
kiej jak rodzina, kworum lub klasa albo grupa przyjaciół. Co, 
twoim zdaniem, pomogło tej grupie zjednoczyć się w prawości? 
Jakie błogosławieństwa były udziałem twoim i osób wokół ciebie?
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4 Nefi 1:19–49
Niegodziwość powraca i rozprzestrzenia się, aż pozostaje 
tylko niewielu sprawiedliwych 
Co, twoim zdaniem, mogło zniszczyć szczęśliwe społe-
czeństwo, które zostało opisane w Księdze 4. Nefiego?

 4. W dzienniku do studiowania napisz tytuł: „Zniszcze-
nie szczęśliwego społeczeństwa”, a pod spodem narysuj 

koło na wzór tego, które narysowałeś w pierwszym ćwiczeniu. 
Przeczytaj fragment: 4 Nefi 1:20, 23–24 i wyszukaj, co zaczęło 
niszczyć szczęście i spokój tego ludu. Zanotuj swoje spostrzeżenia 
wewnątrz koła.

Możesz zapisać następującą wypowiedź Prezydenta 
Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła w 
swoich pismach świętych obok fragmentu: 4 Nefi 1:24 
lub w dzienniku do studiowania: „Duma jest wielkim 
wrogiem jedności” („Jesteśmy jednego serca”, Ensign 
lub Liahona, listopad 2008, str. 70). Jak myślisz, w jaki 
sposób duma jest wrogiem jedności?

Następująca wypowiedź Prezydenta Dietera F. Ucht-
dorfa z Rady Prezydenta Kościoła pozwala zagłębić się 
w zagadnienie dumy. Podkreśl wyrażenia, które wyja-
śniają, dlaczego duma jest tak bardzo niebezpieczna.

„Duma jest grzeszna […], ponieważ 
wzbudza nienawiść czy wrogość i stawia 
nas w opozycji do Boga i naszych bliźnich. 
W swej istocie duma jest grzechem 
porównywania, i choć zazwyczaj rozpo-
czyna się od stwierdzenia: ‘Patrzcie, jaki 

jestem wspaniały i jakich wspaniałych rzeczy dokona-
łem’, zwykle sprowadza się do stwierdzenia: ‘Jestem 
lepszy od ciebie’.

Kiedy nasze serca przepełnione są dumą, popełniamy 
poważny grzech, gdyż naruszamy dwa wielkie przy-
kazania [zob. Ew. Mateusza 22:36–40]. Zamiast czcić 
Boga i kochać naszych bliźnich ukazujemy prawdziwy 
przedmiot naszej czci i miłości — wizerunek, który 
widzimy w lustrze” („Duma i kapłaństwo”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2010, str. 56).

 5. Przeczytaj wersety: 4 Nefi 1:25–27, 30–35, 38–45 i 
wyszukaj słowa oraz wyrażenia, które opisują skutki 

dumy wśród tego ludu. Napisz te słowa i wyrażenia na zewnątrz 
okręgu w dzienniku do studiowania, przy ćwiczeniu 4.

Jedna z prawd, o której możesz się nauczyć z tych 
historii, brzmi: Grzech dumy powoduje rozłam i 
prowadzi do jeszcze większej niegodziwości. Mo-
żesz napisać te słowa w swoim piśmie świętym. W jaki 
sposób duma jednej lub kilku osób może wpłynąć na 
szczęście całej grupy?

Na podstawie poniższych przykładów zastanów się, 
kto może ulec negatywnemu wpływowi jednej osoby 
przepełnionej dumą:

• Członkini klasy Organizacji Młodych Kobiet nie 
słucha nauczycielki podczas lekcji o błogosławień-
stwach, które przychodzą w wyniku przestrzegania 
Słowa Mądrości. Czuje, że nie musi znowu uczyć się 
na temat Słowa Mądrości i celowo zakłóca spokój 
oraz odmawia uczestnictwa w lekcji.

• Znajomy uporczywie dokucza jednemu z członków 
grupy lub lekceważy go, ponieważ ubiór tej osoby 
wskazuje na to, że nie jest bogata.

 6. Rozważ, czy zauważyłeś przejawy dumy w swoim ży-
ciu. Podczas rozważań przejrzyj ponownie wypowiedź 

Prezydenta Uchtdorfa. Zastanów się, co możesz zrobić, aby prze-
zwyciężyć dumę i dążyć do wspierania jedności oraz prawości w 
swojej rodzinie, kworum, klasie lub grupie przyjaciół. Zapisz 
swoje przemyślenia i cele w dzienniku do studiowania.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: 4 Nefi 1 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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WPROWADZENIE DO  

Księgi Mormona
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Studiując tę księgę, odkryjesz cenne lekcje pozostawione 
przez proroka Mormona, ucznia Jezusa Chrystusa, który 
żył wiernie pomimo „niegodziwości i występków” 
(Mormon 2:18) otaczających go przez całe życie. 
Studiowanie słów Moroniego, syna Mormona, pomoże ci 
skorzystać ze świadectwa, które złożył on czytelnikom w 
dniach ostatnich, że „Jezus Chrystus pokazał [mu ciebie], 
że [wie], jak [postępujesz]” (Mormon 8:35). Studiując te 
słowa, nauczysz się, jak ważny jest wybór drogi życiowej 
zgodnej z przykazaniami oraz przymierzami ewangelii 
Jezusa Chrystusa.

Kto napisał tę księgę?
Mormon napisał siedem pierwszych rozdziałów tej 
księgi jako krótkie sprawozdanie z niegodziwości i 
wojen wśród Nefitów i Lamanitów za jego czasów. 
Na większych płytach Nefiego sporządził również 
pełne sprawozdanie z wydarzeń ze swojego życia 
(zob. Mormon 2:18; 5:9). Kiedy Mormon „[miał] około 
dziesięciu lat”, kronikarz Ammaron poinformował 
go, że z czasem przejmie odpowiedzialność za święte 
kroniki i zapisze „wszystko, co [zobaczy, że nastąpi] 
pośród tego ludu” (Mormon 1:2, 4). W wieku około 
24 lat uzyskał pieczę nad płytami Nefiego, na których 
„[zapisał] to, co […] polecił Ammaron” (Mormon 2:17). 
Później Mormon rozpoczął streszczanie większych płyt 
Nefiego, które zawierały zapisy proroków i kronikarzy 
— od Lehiego do Ammarona. Pod koniec swojego 
życia Mormon „[ukrył] na wzgórzu Kumorah wszystkie 
kroniki powierzone [mu] ręką Pana” z wyjątkiem 
tylko kilku płyt, które przekazał swojemu synowi 
Moroniemu (zob. Mormon 6:6). Następnie poprowadził 
Nefitów w ich ostatniej wielkiej bitwie przeciwko 
Lamanitom. Przed swoją śmiercią Mormon nakazał 
Moroniemu dokończyć zapisy. Moroni dodał słowa, 
które składają się na rozdziały 8–9 tej księgi.

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Mormon prawdopodobnie napisał rozdziały: Mormon 
1–7 pomiędzy 345 a 401 r. n.e.  (zob. Mormon 2:15–17; 
8:5–6). Skończył swoje zapisy po ostatecznej bitwie 
Nefitów z Lamanitami stoczonej w Kumorah (zob. 
Mormon 6:10–11). Moroni prawdopodobnie napisał 
rozdziały: Mormon 8–9 pomiędzy 401 a 421 r. n.e., 
kiedy wędrował, „starając się zachować swe życie” 
(zob. Mormon 8:4–6; Moroni 1:1–3).

CZĘŚĆ 28: DZIEŃ 2

Mormon 1–2
Wprowadzenie
Mimo że Mormon wychowywał się w czasach wielkiej 
niegodziwości, postanowił być wierny. Ze względu na 
jego wierność zostały mu powierzone kroniki Nefitów. 
W wieku 15 lat został „nawiedzony przez Pana oraz 
[doświadczył] i [poznał] dobroć Jezusa” (Mormon 
1:15). W tym samym roku Nefici wyznaczyli go do 
przewodzenia ich armii (zob. Mormon 2:1). Pragnął 
pomóc Nefitom w odpokutowaniu, ale z powodu 
ich umyślnego buntu, Pan zabronił Moroniemu ich 
nauczać. Nefici stracili dar Ducha Świętego i inne dary 
Boga, toteż kiedy walczyli z Lamanitami, byli zdani na 
swoje własne siły. 

Mormon 1:1–5
Mormonowi przekazano pieczę nad świętymi zapisami
Jakimi słowami chciałbyś być opisywany?   
 

Czy kiedykolwiek opisano cię, używając słowa mor-
mon? Co to dla ciebie znaczy, że ktoś opisał cię, uży-
wając słowa mormon?

Prezydent Gordon B. Hinckley przemawiał o nazwie 
mormon, której niektórzy ludzie używają, kiedy mówią 
o członkach Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich:

„I chociaż czasami wyrażam ubolewanie, 
iż ludzie nie nazywają tego Kościoła, 
używając poprawnej jego nazwy, jestem 
szczęśliwy, że przydomek, jakiego uży-
wają, niesie ze sobą ogromny szacunek, 
dzięki niezwykłemu człowiekowi i 

księdze, która składa niezrównane świadectwo o 
Odkupicielu świata.

Każdy, kto czyta i rozważa słowa Mormona, będzie 
mógł go poznać; każdy, kto czyta tę cenną historię, 
która została zebrana i zachowana w większej mierze 
przez niego, dowie się, że słowo: Mormon nie cieszy się 
złą sławą, ale reprezentuje największe dobro — dobro, 
które pochodzi od Boga” („Mormon Should Mean 
‘More Good’”, Ensign, listopad 1990, str. 52–53).

Prorok Mormon urodził się w czasie, kiedy prawie 
wszyscy ludzie w kraju żyli w niegodziwości. W tym 
czasie Ammaron, prawy człowiek, który był kroni-
karzem, został „nakłoniony przez Ducha Świętego, 
[by ukryć] te święte kroniki” (zob. 4 Nefi 1:47–49). 
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Ammaron odwiedził 10- letniego chłopca o imieniu 
Mormon i poinstruował go o jego przyszłej odpowie-
dzialności za te kroniki. Przeczytaj werset: Mormon 1:2 
i wyszukaj słów lub wyrażeń, których użył Ammaron, 
aby opisać młodego Mormona.

Jedno ze słów użytych przez Ammarona to rozsądny. 
Słowo rozsądny oznacza: rozważny, poważny, prawy 
lub pobożny. Możesz zapisać tę definicję na marginesie 
swoich pism świętych. Jak myślisz, w jakich sytuacjach 
i kwestiach w życiu powinieneś być rozsądny? Ważne 
jest, by zrozumieć, że rozsądne osoby mogą nadal 
dobrze bawić się i śmiać. Osoby te wiedzą, kiedy mogą 
czuć się swobodnie, a kiedy powinny być poważne.

Ammaron opisał Mormona, używając też słowa 
„bystry” (Mormon 1:2). Jak myślisz, co to znaczy być 
bystrym? Starszy David A. Bednar z Kworum Dwuna-
stu Apostołów wyjaśnił, że w pismach świętych słowo 
bystry jest używane w dwóch kontekstach:

„Zdawać by się mogło, że prosty i być może niedoce-
niany duchowy dar — dar ‘bycia bystrym’ (Mormon 
1:2) — jest konieczny dla nas w świecie, w którym 
żyjemy teraz i w którym będziemy żyć później […].

Rozważajcie znaczenie tego ważnego duchowego 
daru. W pismach świętych słowo bystry jest używane 
w dwóch podstawowych znaczeniach. Jedno użycie 

wskazuje na ‘widzenie’, ‘zważanie’ lub ‘słyszenie’ — 
jak napisano w Ks. Izajasza 42:20 […].

Drugie użycie słowa bystry wskazuje na ‘posłuszeń-
stwo’ lub ‘dotrzymywanie’ — jak napisano w [Naukach 
i Przymierzach 54:6] […].

Kiedy jesteśmy bystrzy, bezzwłocznie poszukujemy lub 
dostrzegamy i jesteśmy posłuszni. Oba te podstawowe 
elementy — poszukiwanie i dostrzeganie — są nie-
zbędne do bycia bystrym. A prorok Mormon jest impo-
nującym przykładem tego daru w działaniu” („Quick 
to Observe”, Ensign, grudzień 2006, str. 31–32).

 1. W swoim dzienniku do studiowania napisz swoje 
przemyślenia o tym, jak umiejętność bycia bystrym po-

maga ci w codziennym życiu.

Przeczytaj fragment: Mormon 1:3–5 i odszukaj wy-
tyczne udzielone Mormonowi przez Ammarona. Jak 
myślisz, dlaczego Mormon musiał być rozsądny i 
bystry, by wypełnić te obowiązki?

Mormon 1:6–19
Z powodu umyślnego buntu ludzi Pan zabrania Mormonowi 
ich nauczać
Czy kiedykolwiek straciłeś coś bardzo cennego? 
Mormon w swej młodości był świadkiem wielu bitew 
pomiędzy Nefitami a Lamanitami. Był także świadkiem 
rozprzestrzenienia się wielkiej niegodziwości wśród 
wszystkich ludzi w kraju (zob. Mormon 1:6–13). Nefici 
stali się bardzo niegodziwi i z tego powodu, jak opisał 
to Mormon, stracili wiele cennych darów od Pana. 

 2. W swoim dzienniku do studiowania narysuj tabelę 
składającą się z dwóch kolumn. W pierwszej kolumnie na-

pisz: „Dary, które stracili Nefici”. Przeczytaj wersety: Mormon 
1:13–14, 18 i wyszukaj dary, które Pan odebrał Nefitom. Zanotuj 
swoje spostrzeżenia w pierwszej kolumnie. W drugiej kolumnie 
napisz: „Dlaczego Pan odebrał dary”. Przeczytaj wersety: Mor-
mon 1:14, 16–17, 19 i wyszukaj powody, dla których Pan odebrał 
te dary Nefitom. Zanotuj swoje spostrzeżenia w drugiej kolumnie.

Z tych wersetów możemy dowiedzieć się, że przez 
niegodziwość i niewiarę tracimy dary Pana oraz 
wpływ Ducha Świętego. Zwróć uwagę, że choć bunt 
Nefitów był przeogromny, zasada ta dotyczy również 
każdego z nas, kiedy nie przestrzegamy któregokol-
wiek z przykazań Boga.

Jeśli żyłbyś w czasach Mormona, których z darów Boga 
wymienionych w wersetach: Mormon 1:13–14, 18 nie 
chciałbyś utracić najbardziej?   
 

Przeczytaj fragment: Mormon 1:15 i wyszukaj, czego 
Mormon doświadczał, kiedy wielu Nefitów traciło dar 
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Ducha Świętego i inne dary Boga. Jak myślisz, dlaczego 
Mormon miał duchowe doświadczenia, mimo że ota-
czała go wielka niegodziwość?

Mormon 2:1–15
Mormon przewodzi armiom Nefitów i ubolewa nad ich 
niegodziwością
Rozważ następującą sytuację: 30- letni mężczyzna 
mieszka razem z rodzicami i nie chce szukać pracy. 
Utrzymuje się z pracy swoich rodziców i marnuje więk-
szość swojego czasu na nieproduktywne zajęcia, takie 
jak gry komputerowe. Zupełnie inaczej jest opisany 
młody Mormon. Porównaj te dwa przykłady podczas 
studiowania rozdziału: Mormon 2.

Przeczytaj fragment: Mormon 2:1–2 i odszukaj, jakie 
obowiązki otrzymał Mormon oraz ile miał wtedy lat.

Wkrótce po wyznaczeniu Mormona do przewodzenia 
nefickim armiom Lamanici zaatakowali armie Nefitów 
z tak wielką siłą, że Nefici przestraszyli się i wycofali. 
Lamanici wypierali ich z kolejnych miast, aż Nefici 
zebrali się w jednym miejscu. Ostatecznie armie Mor-
mona przeciwstawiły się Lamanitom i zmusiły ich do 
ucieczki (zob. Mormon 2:3–9).

 3. Przeczytaj fragment: Mormon 2:10–15 i odszukaj, jaki 
był duchowy stan Nefitów po tych walkach. Następnie w 

dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:
 a. Dlaczego Nefici odczuwali żal?
 b. Zgodnie z fragmentem: Mormon 2:14, skąd Mormon wiedział, 
że ich żal nie jest przejawem prawdziwej pokuty?
 c. Według wersetów: Mormon 2:13–14, jaka jest różnica pomię-
dzy ludźmi, którzy odczuwają „żal nawrócenia”, a ludźmi, którzy 
odczuwają „żal ludzi potępionych” (zatrzymują się w swoim roz-
woju)?

Z tych wersetów płynie nauka, że jeśli żal skłania 
do pokuty, wtedy przychodzimy do Zbawiciela 
ze skruszonym sercem. Zilustrowana jest tutaj także 
zasada, że żal odczuwany jedynie w wyniku kon-
sekwencji grzechu prowadzi do potępienia (czyli 
oznacza, że człowiek zatrzymuje się w swoim 
rozwoju ku życiu wiecznemu). 

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. W jaki sposób osoba, która zgrzeszyła, może okazać „świa-
towy smutek” — taki, który prowadzi do potępienia?
 b. W jaki sposób osoba, która zgrzeszyła, może okazać żal, 
który prowadzi do pokuty?

Rozważ to, jak reagujesz, gdy zdajesz sobie sprawę 
z tego, że popełniłeś błędy lub zgrzeszyłeś. Jeśli 
zwrócisz się do Zbawiciela ze skruszonym sercem i 

odpokutujesz, wtedy doświadczysz spokoju i pojednasz 
się z Bogiem.

Mormon 2:16–29
Mormon przejmuje płyty i zapisuje dzieje niegodziwości 
swojego ludu
Kiedy trwały walki z Lamanitami, Mormon znalazł się 
w pobliżu wzgórza, na którym Ammaron ukrył nefickie 
zapisy. Wziął płyty Nefiego i rozpoczął zapis na temat 
tego, co zaobserwował wśród ludu od czasu, gdy był 
dzieckiem (zob. Mormon 2:16–18). Przeczytaj fragment: 
Mormon 2:18–19 i zaznacz wyrażenia, które opisują 
duchowy stan ludu, wśród którego Mormon dorastał.

Z tego, czego dowiedziałeś się o Mormonie, jak my-
ślisz, dlaczego był pewny, że zostanie „podniesiony 
ostatniego dnia” (Mormon 2:19)? (W tym kontekście 
zostać „[podniesionym] ostatniego dnia” oznacza 
wyniesienie — zmartwychwstanie w celestialnym ciele 
i przyprowadzenie do obecności Boga, by przebywać z 
Nim na zawsze).   
 

Życie Mormona jest świadectwem, że możemy podjąć 
decyzję, że będziemy żyć sprawiedliwie nawet w 
niegodziwym społeczeństwie.

Rozważ następującą radę: „Jesteś odpowiedzialny za 
dokonywane wybory. Bóg zna cię, troszczy się o ciebie 
i pomoże ci podejmować dobre decyzje, nawet jeśli 
twoja rodzina i przyjaciele korzystają z wolnej woli w 
niewłaściwy sposób. Miej moralną odwagę, aby stale 
przestrzegać woli Bożej, nawet jeśli miałbyś być sam. 
Kiedy to robisz, dajesz innym przykład do naśladowa-
nia” (Dla wzmocnienia młodzieży [broszura, 2011], str. 2).

 5. W swoim dzienniku do studiowania napisz o tym, jak 
przyjaciel lub członek rodziny opowiadał się za tym, co 

słuszne, nawet jeśli ludzie wokół niego tego nie robili. Napisz 
też, w jaki sposób przykład tej osoby oraz Mormona są dla cie-
bie pomocne.

Motto Młodych Kobiet brzmi: „Popieranie prawdy i 
sprawiedliwości”. Bez względu na to, czy jesteś młodą 
kobietą czy młodym mężczyzną, pomyśl o konkretnej 
sferze swojego życia, w której możesz zrobić więcej, 
opowiadając się za tym, co słuszne. Pan zawsze po-
może ci opowiadać się za tym, co słuszne, nawet jeśli 
ludzie wokół ciebie tego nie robią.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mormon 1–2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 28: DZIEŃ 3

Mormon 3–6
Wprowadzenie
Po odzyskaniu swoich ziem od Lamanitów, Nefici 
ponownie przygotowywali się do bitwy. Mormon 
błagał Nefitów, by odpokutowali. Oni zaś chełpili się 
swoją siłą i przysięgli pomścić swoich poległych braci. 
Ponieważ Pan zakazał Swojemu ludowi dążyć do 
zemsty, Mormon odmówił prowadzenia armii Nefitów 
i została ona pokonana. Jako że Nefici nie ustawali w 
czynieniu niegodziwości, Bóg przelał na nich Swoje 
wyroki, i Lamanici zaczęli zmiatać ich z powierzchni 
ziemi. W końcu Mormon powrócił, aby przewodzić 
Nefitom w bitwie, ale ze względu na to, że nie chcieli 
oni odpokutować, zostali zniszczeni przez Lamanitów. 
Mormon opłakiwał ich upadek i brak chęci powrotu 
do Jezusa Chrystusa. Prorokował, że zapis tego ludu 
zostanie ujawniony w ostatnich dniach i zachęcał tych, 
którzy przeczytają go, by odpokutowali i przygotowali 
się na sąd Boży.

Mormon 3–4
Mormon odmawia przewodzenia armii, ponieważ Nefici 
wzrastają w niegodziwości, a Lamanici zaczynają zmiatać 
Nefitów z powierzchni ziemi
Czy kiedykolwiek czułeś, że Pan chciał, abyś zmienił 
coś w swoim życiu? Jak myślisz, czy zdarzyło się tak, że 
zachęcił cię On bądź pomógł ci zmienić coś w twoim 
życiu, kiedy nie zadawałeś sobie z tego sprawy?

W czasach Mormona Nefici często nie zdawali sobie 
sprawy ani nie doceniali tego, jaki wpływ miał Pan 
na ich bitwy z Lamanitami. Po tym, jak Nefici zawarli 
układ z Lamanitami i spiskowcami Gadiantona, Pan 
pozwolił im żyć przez 10 lat bez konfliktów. W tym 
czasie przygotowali się na nadchodzące napaści (zob. 
Mormon 2:28; 3:1).

Przeczytaj fragment: Mormon 3:2–3 i wyszukaj, co Pan 
chciał, aby zrobili Nefici podczas lat pokoju, który im dał 
na przygotowanie się do odparcia ataków Lamanitów. 
Jak zareagowali Nefici? Dlaczego Pan zachował Nefitów 
w ich ostatnich walkach pomimo ich niegodziwości, 
zgodnie z fragmentem: Mormon 3:3?   
 

Jak podaje zapis we fragmencie: Mormon 3:4–8, Pan 
uchronił Nefitów jeszcze dwukrotnie w ich walkach. Ze 
sposobu postępowania Pana z niegodziwymi Nefitami 
dowiadujemy się o doktrynalnej prawdzie, że w Swej 
łasce Pan daje nam wystarczająco dużo okazji, aby 

odpokutować za nasze grzechy. Te okazje dowo-
dzą, że Bóg jest cierpliwy i miłosierny oraz pragnie, 
aby wszystkie Jego dzieci żyły tak, aby mogły dostąpić 
wszystkich błogosławieństw Zadośćuczynienia. 

 1. Odpowiedz na poniższe pytania w swoim dzienniku do 
studiowania (możesz odpowiedzieć na nie w swoim osobi-

stym dzienniku, jeśli odpowiedzi mają charakter poufny lub święty):
 a. W jaki sposób Pan zachęcał cię do pokuty i dawał szansę, aby 
jej dokonać? Czego to uczy ciebie na temat Jego charakteru?
 b. Co możesz zrobić, aby unikać ignorancji lub znieczulenia 
serca na te zachęty, jaką przejawiali Nefici według opisu we 
fragmencie: Mormon 3:3?

Szanse i zaproszenia, dane od Pana, by dokonywać 
zmian w swoim życiu, mają miejsce częściej niż zdajesz 
sobie z tego sprawę. Na przykład mogą być dane, kiedy 
przyjmujesz sakrament lub kiedy usłyszysz podszept 
od Ducha Świętego, aby się doskonalić lub służyć 
bliźnim. Kiedy wyszukujesz tych możliwości i reagu-
jesz, szybko dokonując zmian, wtedy doświadczasz 
w swoim życiu Pańskiej mocy odkupienia. Aby lepiej 
zrozumieć niechęć Nefitów wobec wysiłków Pana, aby 
do nich dotrzeć, przeczytaj fragment: Mormon 3:9–10 
i wyszukaj, jak Nefici zareagowali na swoje liczne 
zwycięstwa nad Lamanitami. (Czytając ten fragment, 
pamiętaj, że słowo: pomścić w wersecie 9., oznacza 
dążenie do zemsty za odniesione szkody).

W jaki sposób Nefici reagowali na swoje zwycięstwa 
nad Lamanitami? Przeczytaj fragment: Mormon 
3:11–13 i wyszukaj, jak zareagował Mormon, kiedy 
armia przysięgła zemstę (odwet).

Mormon przewodził nefickim armiom przez ponad 
30 lat, pomimo ich rażącej niegodziwości. Czego uczy 
nas odmowa Mormona, by poprowadzić armię, o tak 
poważnej sprawie, jaką jest zemsta?   
 

Przeczytaj fragment: Mormon 3:14–16 i wyszukaj, 
czego Pan nauczał Mormona na temat dążenia do ze-
msty (wzięcia odwetu). Z tego fragmentu dowiadujemy 
się prawdy, że Pan zabrania nam dążenia do zemsty.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Czy kiedykolwiek dążyłeś do zemsty lub do tego, by odpłacić 
komuś za to, co ci uczynił? Dlaczego, twoim zdaniem, jest to nie-
bezpieczne lub niedobre rozwiązanie? Kto, twoim zdaniem, naj-
bardziej ucierpi z powodu twojego dążenia do zemsty?
 b. Dlaczego powinniśmy zostawić osąd i zemstę w rękach Pana, 
zamiast sami brać odwet?

Chociaż wiemy, że powinniśmy odrzucić od siebie chęć 
zemsty i naprawdę pragnąć, by te uczucia nas opuściły, 
to często stawianie tym uczuciom czoła okazuje się nie 
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lada wyzwaniem. Kiedy będziesz czytać następującą 
radę Prezydenta Jamesa E. Fausta z Rady Prezydenta 
Kościoła, podkreśl wyrażenia, które wskazują, co zro-
bić, aby przegonić pragnienie zemsty, gdy cię nachodzi:

„Musimy rozpoznawać uczucie złości i 
przyznać się do jego istnienia. Uczynienie 
tego wymaga pokory, ale jeśli padniemy 
na kolana i poprosimy Ojca Niebieskiego 
o uczucie wybaczenia, On nam pomoże. 
Pan wymaga od nas, abyśmy ‘wybaczali 

wszystkim ludziom’ [NiP 64:10] dla naszego własnego 
dobra, ponieważ ‘nienawiść hamuje wzrost duchowy’ 
[Orson F. Whitney, Gospel Themes (1914), str. 144]. Tylko 
kiedy pozbędziemy się nienawiści i goryczy, Pan będzie 
mógł dać pocieszenie naszemu sercu […].

 Kiedy ma miejsce tragedia, nie powinniśmy reagować, 
szukając osobistego rewanżu, ale raczej powinniśmy 
pozwolić na to, by zadziałała sprawiedliwość, a potem 
przestać się tym zajmować. Nie jest to proste, podob-
nie jak oczyszczenie naszych serc z jątrzącej się urazy. 
Zbawiciel zaofiarował nam wszystkim cenny pokój 
poprzez Swe Zadośćuczynienie, ale może on przyjść je-
dynie wtedy, gdy będziemy gotowi odrzucić negatywne 
uczucia gniewu, złośliwości czy zemsty. Wszystkim z 
nas, którzy wybaczają ‘ludziom ich przewinienia’ [Józef 
Smith Tłumaczenie, Ew. Mateusza 6:13], nawet tym, 
którzy popełnili poważne zbrodnie, Zadośćuczynienie 
przynosi pewną miarę pokoju i pocieszenia” („Uzdra-
wiająca moc przebaczenia”, Ensign lub Liahona, maj 
2007, str. 69). 

Rozważ, jak możesz zastosować tę radę i wyzbyć się 
urazy, złości czy niedobrych uczuć, które możesz żywić 
względem innych ludzi.

Po odmowie przewodzenia nefickim armiom Mormon 
skupił się na pisaniu do tych, którzy będą czytać jego 
słowa w dniach ostatnich. Pragnął, aby każdy z nas 
odpokutował i przygotował się na czas, gdy „[stanie] 
przed sędziowskim tronem Chrystusa” (zob. Mormon 
3:18–22).

Przeczytaj fragment: Mormon 4:1–2 i wyszukaj, co 
stało się z armią Nefitów, kiedy dążyli do zemsty na 
Lamanitach. Przeczytaj werset: Mormon 4:4 i wyszukaj, 
dlaczego armie Nefitów nie zwyciężały. Przeczytaj wer-
set: Mormon 4:5 i wskaż prawdy, które uczą o skutkach 
trwania w niegodziwości. Co znalazłeś?   
  
 

Jedną z prawd, którą dostrzeżesz, jest to, że wyroki 
Boże dosięgną niegodziwych. Często „niegodziwi 
[są] ukarani przez niegodziwych” (Mormon 4:5). Nie-
godziwi odrzucają pomoc Boga i odmawiają uzyskania 
Jego boskiej ochrony. Przeczytaj wersety: Mormon 

4:11–14, 18 i wyszukaj, w jaki sposób wyroki Boże 
dosięgły Nefitów.

 3. W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedzi na 
następujące pytania:

 a. Co, twoim zdaniem, jest najsmutniejsze w sytuacji, w jakiej zna-
leźli się Nefici, a która jest opisana w rozdziałach: Mormon 3–4?
 b. Jaki związek ze sobą mają doktryny lub prawdy, które do tej 
pory studiowałeś? (Rozważ związek między pokutą, zemstą i są-
dem Bożym).

Rozważ, w jaki sposób możesz zastosować te prawdy 
w swoim życiu, zgodnie z wolą Pana.

Mormon 5–6
Mormon ponownie decyduje się prowadzić armie 
Nefitów, ale Lamanici zwyciężają; Mormon lamentuje nad 
zniszczeniem swojego ludu
Czy istnieje różnica pomiędzy żalem, który może towa-
rzyszyć śmierci osoby, która wiodła prawe życie, a ża-
lem po śmierci osoby, które zmarła, wiodąc niegodziwe 
życie? Jak sądzisz, jakiego rodzaju jest to różnica?

Po ponad 13 latach odmawiania przewodzenia armiom 
Nefitów Mormon ponownie przejął dowodzenie. Prze-
wodził im jednak bez nadziei, ponieważ ludzie ci nie 
odpokutowali ani nie wzywali Pana, prosząc o pomoc. 
Po odparciu kilku ataków Lamanitów Nefici uciekli. 
Ci, którzy nie uciekali wystarczająco szybko, zostali 
zgładzeni. Mormon napisał list do króla Lamanitów, 
aby pozwolił Nefitom zgromadzić się w przygotowaniu 
na ostateczną bitwę (zob. Mormon 5:1–7; 6:1–6).

Przeczytaj fragment: Mormon 6:7–11 i spróbuj zrozumieć 
smutek Mormona, który był świadkiem zniszczenia jego 
ludu. Jak myślisz, dlaczego ludzie żyjący w niegodziwości 
mogą bać się, gdy przyjdzie czas śmierci?   
 

 4. Przeczytaj fragment: Mormon 6:16–22 i odpowiedz na 
następujące pytania w swoim dzienniku do studiowania:

 a. Dlaczego prorocy, przywódcy i rodzice tak pilnie zachęcają 
nas do pokuty?
 b. W jaki sposób nadzieja na to, że Pan przyjmie cię z otwartymi 
ramionami, pomaga ci odpokutować (zob. Mormon 6:17)?

Rozważ, czy jest coś w twoim życiu, za co zgodnie z 
wolą Pana powinieneś odpokutować? Możesz napisać 
odpowiedź na to pytanie w swoim osobistym dzien-
niku oraz wyznaczyć cele dotyczące pokuty.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mormon 3–6 i ukończyłem ją w dniu (data).
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Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 28: DZIEŃ 4

Mormon 7:1–8:11
Wprowadzenie
Po ostatecznej walce między Nefitami a Lamanitami 
Mormon napisał do przyszłych potomków ludu Księgi 
Mormona o tym, jak ważna jest wiedza o tym, kim są i 
co muszą zrobić, aby mogli zostać zbawieni. Z wielką 
miłością dla przyszłych potomków swoich wrogów 
Mormon nauczał o ważności przyjęcia ewangelii Jezusa 
Chrystusa, aby „dobrze im [było] w [dniu] sądu” (Mor-
mon 7:10). Po śmierci Mormona Moroni został sam. 
Jego zadaniem było napisać o zagładzie swojego ludu.

Mormon 7
W swoim ostatnim świadectwie Mormon nawołuje 
potomków Lamanitów, aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa i 
podążali za Jego ewangelią
W rozdziale: Mormon 6 dowiedziałeś się, że w ostat-
niej walce z Lamanitami zostało zabitych 230 tysięcy 
Nefitów. Wyobraź sobie, że przeżyłeś podobną wielką 
bitwę, w której członkowie twojej rodziny i przyjaciele 
zostali zabici. Co byś czuł wobec potomków ludzi, 
którzy zabili twoich bliskich i podbili twój kraj? Prze-
czytaj fragment: Mormon 7:1–4 i odszukaj, co Mormon 
napisał do potomków Lamanitów.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Co mieli wiedzieć Lamanici i ich potomkowie, zgodnie z ży-
czeniem Mormona?
 b. Jak to się ma do twoich uczuć, jakie żywiłbyś do potomków 
ludzi, którzy zabili twoją rodzinę i przyjaciół w sytuacji, którą so-
bie wyobraziłeś?
 c. Jaką cechę Zbawiciela rozpoznajesz w słowach Mormona 
skierowanych do jego wrogów?

Mormon w dalszym ciągu pisał do potomków Lama-
nitów. Przeczytaj fragment: Mormon 7:5–7 i zaznacz co 
najmniej trzy prawdy, które Mormon głosił potomkom 
Lamanitów, związane z wiarą w Zbawiciela, Jezusa 
Chrystusa.

 2. Wybierz jedną z prawd o Jezusie Chrystusie, a następ-
nie zapisz w dzienniku do studiowania, jaki wpływ na 

twoje życie ma wiara w tę doktrynę.

Mormon mógłby czuć się usprawiedliwiony, pisząc 
słowa potępienia skierowane do Lamanitów, którzy 
zabili tak wielu z jego ludu. Poznawszy jednak prawdę, 
pisał o naukach, które oni (i my) muszą zastosować, 
by stanąć bez winy przed Bogiem na sądzie. Przeczytaj 
fragment: Mormon 7:8–10 i wskaż, o czym Mormon 
świadczył, że trzeba zrobić. Możesz zaznaczyć lub 
zakreślić to w swoich pismach świętych.

Wersety te uczą, że Pan oferuje zbawienie wszystkim 
i odkupi tych, którzy przyjmują zasady i obrzędy 
Jego ewangelii. Możesz napisać tę zasadę w swoim 
piśmie świętym. Zauważ, że Mormon nauczał, że 
możemy zrozumieć, jak żyć według tej zasady poprzez 
studiowanie pism świętych (zob. Mormon 7:8). Warto 
wiedzieć, że wyrażenie „w tym piśmie świętym” odnosi 
się do Księgi Mormona, a „[święte pismo przekazane] 
przez Żydów ludziom innych narodów, które dosta-
niecie od ludzi innych narodów”, odnosi się do Biblii. 
Podobnie słowa „to” w wersecie Mormon 7:9 odnosi 
się do Księgi Mormona, a „tamte” odnosi się do Biblii. 
Możesz zaznaczyć te słowa w swoim piśmie świętym.

Pod koniec studiowania rozdziału: Mormon 7 zasta-
nów się przez chwilę nad przykładem miłości bliźniego 
i Chrystusowego współczucia, jaki dał Mormon, pisząc 
przesłanie nadziei i zachęty skierowane do potomków 
jego największych wrogów.

 3. W dzienniku do studiowania zapisz przemyślenia, 
które stanowią odpowiedź na następujące pytanie: W jaki 

sposób mogę podążać za przykładem Mormona i traktować in-
nych ludzi, również tych, którzy mnie źle traktują, w sposób, który 
odzwierciedla ich wieczną wartość?

Mormon 8:1–11
Moroni pisze o śmierci ojca, zagładzie jego ludu i o swojej 
samotności
Przypomnij sobie czas, kiedy byłeś sam. Co wtedy czu-
łeś? Wyobraź sobie, że jesteś samotny przez wiele lat.

Zwróć uwagę na daty w podsumowaniach rozdziałów 
lub na dole stron rozdziałów: Mormon 7 i 8. Ile lat 
minęło od czasu, kiedy Mormon napisał ostatnie słowa 
w rozdziale 7., do czasu, kiedy Moroni zaczął pisać na 
płytach treść rozdziału 8.? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Przeczytaj fragment: Mormon 8:1–2 i odszukaj, co stało 
się po wielkiej bitwie w Kumorah. Następnie przeczytaj 
fragment: Mormon 8:3–9 i zaznacz wyrażenia, które 
opisują okoliczności, w których znalazł się Moroni, po 
zagładzie swojego ludu. Rozważ, jakbyś się czuł, gdy-
byś znalazł się w takich samych okolicznościach.

Przypomnij sobie, kiedy czułeś się osamotniony w swo-
ich wierzeniach i w normach, które stosujesz w swoim 
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życiu. Czy w tym czasie twoja determinacja, aby podążać 
za Zbawicielem i przestrzegać Jego przykazań, wzrosła, 
pozostała bez zmian czy też zmniejszyła się? Dlaczego?

Przejrzyj ponownie wersety: Mormon 8:1, 3 i wskaż, co 
postanowił robić Moroni, nie zważając na okoliczności, 
w jakich się znajdował. Przykład Moroniego ukazuje, 
że nawet jeśli jesteś sam, możesz zdecydować, że 
pozostaniesz wierny. Możesz napisać tę prawdę w 
swoich pismach świętych.

W Księdze Mormona są również inni ludzie, którzy — 
podobnie jak Moroni — pozostali wierni nawet, gdy 
byli sami. Abinadi stał samotnie, składając świadectwo 
przed królem Noe i jego kapłanami (zob. Mosjasz 
12–17). Alma, jako jedyny kapłan, uwierzył słowom 
Abinadiego i próbował stanąć w jego obronie (zob. 
Mosjasz 17:1–4).

Starszy Richard G. Scott opowiedział następującą 
historię o młodym mężczyźnie, który zdecydował się 
pozostać wierny, nawet stojąc samotnie:

„Rozpatrzmy przykład [tego] młodego 
człowieka. Przez lata obserwowałem, jak 
jego rodzice nauczają go od dzieciństwa, 
aby niezłomnie żył zgodnie z przykaza-
niami Boga. Poprzez przykład i zasady 
wychowali go, tak jak i wszystkie swe 

dzieci, w prawdzie. Zachęcali do rozwijania dyscypliny i 
ofiarności w celu osiągnięcia wartościowych celów. Ten 
młody człowiek postanowił, że pływanie pomoże mu 
wpoić te cechy w jego charakter. Wczesne treningi 
wymagały dyscypliny i poświęcenia. Z czasem osiągnął 
doskonałe wyniki.

Potem pojawiły się wyzwania — na przykład mi-
strzostwa w pływaniu odbywające się niedzielę. Czy 
mógł w nich wziąć udział? Czy mógł zracjonalizować 
wyjątek od swojej zasady mówiącej, że nie będzie 
pływał w niedzielę, aby pomóc swojej drużynie wy-
grać mistrzostwa? Nie, nie mógł ulec, nawet pod silną 
presją rówieśników. Był przezywany, a nawet znęcano 
się nad nim fizycznie. Ale nie mógł się poddać. Od-
rzucenie przez przyjaciół, samotność i presja sprawiły, 
że nadszedł czas smutku i łez. Ale nie mógł ulec. W 
bezpośredni sposób uczył się o prawdziwości rady, 
jakiej Paweł udzielił Tymoteuszowi, a którą każdy z 
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nas musi poznać: ‘wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie 
w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą’ 
(II List do Tym. 3:12). Przez lata ten niezmienny wzór 
prawego życia — spleciony z setek właściwych decyzji 
czasami podejmowanych w obliczu wielkich wyzwań 
— rozwinął silny i wartościowy charakter. Teraz, jako 
misjonarz, jest on doceniany przez rówieśników za 
swą zdolność do pracy, wiedzę o prawdzie, niezłomne 
oddanie i zdecydowanie w głoszeniu ewangelii. Ktoś, 
kto wcześniej był odrzucany przez rówieśników, teraz 
został szanowanym przywódcą swoich rówieśników” 
(„Uczyńcie pierwszym to, co najważniejsze”, Liahona, 
lipiec 2001, str. 8).

Przeczytaj fragment: Mormon 8:10–11 i wskaż sposób, 
w jaki Pan podtrzymał Moroniego i Mormona (przed 
jego śmiercią) w trudnych okolicznościach, jakie napo-
tkali. Następujące słowa zachęty, wypowiedziane przez 
Prezydenta Thomasa S. Monsona, pomogą ci wytrwać 
w postanowieniu, by być wiernym nawet w obliczu 
samotności:

„W miarę jak dzień po dniu idziemy przez 
życie, niemalże nie do uniknięcia jest to, 
że nasza wiara będzie poddawana 
próbom. Czasami możemy znaleźć się w 
sytuacji, kiedy stojąc w tłumie, będziemy 

mimo wszystko przedstawicielami mniejszości, a może 
będziemy nawet stać w pojedynkę w kwestii tego, co 
jest do przyjęcia, a co nie. Czy mamy moralną odwagę 
mocno obstawać przy tym, w co wierzymy, nawet jeśli 
czyniąc to, będziemy osamotnieni […]?

[…] Obyśmy zawsze byli odważni i przygotowani 
do obrony naszej wiary, a jeśli przyjdzie nam stać w 
pojedynkę, obyśmy czynili to z odwagą, wzmocnieni 
wiedzą, że tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami, kiedy 
stoimy wraz z naszym Ojcem w Niebie” („W pojedynkę 
stać”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 60, 67).

4. W dzienniku do studiowania zapisz odpowiedzi na 
następujące pytania:

 a. Czy znasz kogoś, kto jest przykładem tego, że pozostał wierny 
nawet w obliczu samotności?
 b. Jak wypowiedź Prezydenta Monsona pomoże ci pozostać 
wiernym nawet wtedy, gdy jesteś osamotniony?

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mormon 7:1–8:11 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 29: DZIEŃ 1

Mormon 8:12–41
Wprowadzenie
Po opisaniu zagłady swojego ludu i śmierci swojego 
ojca Moroni prorokował o ujawnieniu Księgi Mormona 
oraz ostrzegł przed konsekwencjami jej odrzucenia. 
Moroni widział, że kroniki Nefitów ukażą się w dniu 
wielkiej niegodziwości, kiedy to wielu ludzi będzie 
pragnęło ziemskich majętności bardziej niż Boga. 
Świadczył, że Księga Mormona będzie miała „wielką 
wartość” (Mormon 8:14) w niebezpiecznych warunkach 
dla duchowości, które zaistnieją w dniach ostatnich.

Mormon 8:12–32.
Moroni prorokuje o ujawnieniu Księgi Mormona
Napisz, jakie są, według ciebie, najwspanialsze dary, 
które otrzymałeś:  
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Pomyśl przez chwilę nad tym, dlaczego te dary są dla 
ciebie błogosławieństwem.

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Ezry 
Tafta Bensona: „Chciałbym dziś przemawiać na temat 
jednego z najważniejszych darów, jakie otrzymał świat 
we współczesnych czasach. Dar, który mam na my-
śli, ma większe znaczenie niż jakikolwiek wynalazek 
powstały w wyniku rewolucji przemysłowych i tech-
nicznych. Dar ten ma dla ludzkości większą wartość 
niż wspaniały postęp, jaki widzimy we współczesnej 
medycynie. Ma dla ludzkości większą wartość niż roz-
wój podróży lotniczych czy lotów kosmicznych. Mówię 
o darze   
 ”.

Jak myślisz, o jakim darze mówi Prezydent Benson?  
  
 

Moroni nauczał o tym darze w rozdziale: Mormon 8. 
Przeczytaj fragment: Mormon 8:12–14 i dowiedz się, o 
jaki dar chodzi. Wyrażenie: „ta księga” odnosi się do 
Księgi Mormona. Prezydent Benson mówił o darze, 
jakim jest Księga Mormona (zob. „The Book of Mor-
mon — Keystone of our Religion”, Ensign, listopad 
1986, str. 4). Napisz Księga Mormona w pustym miejscu 
na końcu wypowiedzi Prezydenta Bensona.

Wróć do fragmentu Mormon 8:12–14 i wskaż, co 
Moroni nauczał na temat wartości Księgi Mormona. 
Co nauczał o wartości pieniężnej złotych płyt? Moroni 
wyjaśnił, że Pan nie pozwoli nikomu posiąść złotych 
płyt dla zysku, ale zapisy na płytach przedstawiają 
wielką wartość.

Sposób ujawnienia Księgi Mormona pomoże nam 
zrozumieć ważność tej księgi. Przeczytaj fragment: 
Mormon 8:15–16 i wskaż, co Moroni nauczał o sposo-
bie ujawnienia Księgi Mormona.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak sądzisz, co to znaczy, że Księga Mormona miała być 
ujawniona przez kogoś, kto dokona tego „jedynie z myślą o [Bo-
skiej] chwale”? (Mormon 8:15).
 b. Jakie to ma dla ciebie znaczenie, że Księga Mormona miała 
być ujawniona „dzięki mocy Boga” (Mormon 8:16)? Jakie są 
twoje uczucia względem Księgi Mormona, kiedy czytasz słowa 
Moroniego we fragmencie: Mormon 8:16?

Moroni ostrzegł tych, którzy potępią lub odrzucą 
Księgę Mormona. Poszukaj jego ostrzeżeń podczas 
czytania fragmentu: Mormon 8:17–22. Dlaczego ważne 
jest, abyś wiedział, że „wieczne cele Pana będą na-
stępować, aż wypełnią się wszystkie jego obietnice” 
(Mormon 8:22)?

Moroni wyjaśnił, że Pan zawarł przymierze ze „[świę-
tymi], którzy […] odeszli z tego świata [przed nim]” 
(Mormon 8:23) — łącznie z takimi prorokami jak Nefi, 
Jakub, Enos i Alma. Pan zawarł przymierze, że ujawni 
słowa tych proroków w dniach ostatnich. Podczas stu-
diowania fragmentu: Mormon 8:23–25 wskaż, za kogo 
modlili się ci prorocy.

Prorocy ci prosili „za swymi braćmi” (Mormon 8:24), 
co oznacza, że modlili się za Lamanitów i ich potom-
ków. Modlili się też za tego, kto „[wyjawi te] rzeczy” 
w dniach ostatnich (Mormon 8:25; zob. także Mor-
mon 8:16), czyli za Proroka Józefa Smitha, który został 
wybrany, aby ujawnić światu Księgę Mormona w tych 
dniach ostatnich (zob. NiP 3:5–10). Wielu starożytnych 
proroków wiedziało o Józefie Smithie i modlili się, 
aby udało mu się przetłumaczyć i opublikować Księgę 
Mormona, przez co miał wypełnić cele Boga (zob. Mor-
mon 8:22, 24–25; NiP 10:46).

Prezydent Boyd K. Packer, Prezydent Kworum Dwuna-
stu Apostołów, mówił o roli, jaką odegrał Józef Smith w 
ujawnieniu Księgi Mormona:

„Założenie, że [Józef Smith] napisał 
[Księgę Mormona] bez pomocy czy 
natchnienia jest niedorzeczne.

Prawdą jest, że on po prostu był proro-
kiem Boga — nic dodać, nic ująć!

Pisma święte nie tyle, co wyszły od Józefa Smitha, co wy-
szły dzięki niemu. Za jego przewodnictwem były dane 
objawienia. Był zwyczajnym człowiekiem, podobnie jak 
starożytni prorocy i jak prorocy nam współcześni […].

Prorok Józef Smith był niewykształconym wiejskim 
chłopcem. Niektóre z jego wczesnych listów w orygi-
nale ukazują go jako nieco nieokrzesanego w pisowni i 
gramatyce oraz w wypowiadaniu się.
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Tak więc objawienia, które przez niego wyszły w do-
wolnej formie literackiej wytworności, są niczym cud” 
(„We Believe All That God Has Revealed”, Ensign, maj 
1974, str. 94).

Wyobraź sobie, że jesteś Moronim, który żył około 
1600 lat temu i mocą Boga zobaczył nasze czasy. Prze-
czytaj werset: Mormon 8:35 i zastanów się, jakie du-
chowe warunki panują w naszych czasach. Przeczytaj 
fragment: Mormon 8:26–32, który zawiera proroctwo 
Moroniego o czasach, kiedy zostanie ujawniona 
Księga Mormona — o naszych czasach.

2. W swoim dzienniku do studiowania napisz dwa lub 
więcej z opisów Moroniego na temat naszych czasów. 

Napisz też, dlaczego, według ciebie, te opisy są szczególnie inte-
resujące i mają zastosowanie w naszych czasach.

Prezydent Ezra Taft Benson nauczał o Księdze Mormona:

„Musimy uczynić Księgę Mormona 
głównym przedmiotem studiowania, 
[ponieważ] została ona napisana dla 
naszych czasów. Nefici nigdy jej nie mieli; 
nie mieli jej również Lamanici w starożyt-
ności. Była przeznaczona dla nas […].

Każdy z głównych pisarzy Księgi Mormona świadczył, 
że pisze dla przyszłych pokoleń […].

Jeśli widzieli nasze czasy i zdecydowali się zamieścić 
w niej to, co będzie miało dla nas największą wartość, 
czyż nie jest to cenna wskazówka, jak powinniśmy stu-
diować Księgę Mormona? Ciągle powinniśmy zadawać 
sobie pytanie: ‘Dlaczego Pan natchnął Mormona (czy 
też Moroniego lub Almę), by zamieścili to w swoich 
zapisach? Czego mogę się z tego nauczyć, co pomoże 
mi żyć w tych czasach?’” („The Book of Mormon — 
Keystone of Our Religion”, str. 6).

3. Rozważ, jaką wartość dla ciebie przedstawia Księga 
Mormona, odpowiadając na następujące pytania w dzien-

niku do studiowania:
a. Zastanów się, jak trafne są proroctwa Moroniego o warun-
kach, jakie panują w naszych czasach (zob. Mormon 8:26–32). 
Czego nauczają te proroctwa o wartości Księgi Mormona w na-
szych czasach?
b. Jak myślisz, dlaczego Księga Mormona jest, jak Prezydent 
Ezra Taft Benson nauczał, „[jednym] z najważniejszych darów, ja-
kie otrzymał świat we współczesnych czasach?” („The Book of 
Mormon — Keystone of Our Religion”, str. 4).
c. Jeśli przyjaciel zapytałby cię, dlaczego Księga Mormona jest 
dla ciebie ważna, co byś odpowiedział?

Mormon 8:33–41
Moroni widzi dni ostatnie i potępia duchową niegodziwość 
naszych czasów
Pomyśl o sytuacji, w której zauważyłeś kogoś w po-
trzebie — kogoś, kto miał problem natury materialnej, 
emocjonalnej, towarzyskiej lub duchowej. Zastanów się, 
co zrobiłeś lub mógłbyś zrobić, by pomóc tej osobie. Za-
stanów się, dlaczego zdecydowałeś się lub nie zdecydo-
wałeś się pomóc tej osobie. Dlaczego, twoim zdaniem, 
ludzie czasami nie pomagają ludziom w potrzebie?

Przeczytaj fragment: Mormon 8:36–41 i wyszukaj, 
dlaczego niektórzy ludzie w dniach ostatnich nie po-
magają potrzebującym. Możesz podkreślić te przyczyny 
w twoim piśmie świętym. Warto wiedzieć, że słowo 
ozdabiać oznacza „upiększać” lub „dekorować”.

Jakie są niektóre przykłady tego, jak współczesna 
młodzież może kochać rzeczy, które można kupić za 
pieniądze i dążyć do tego, co świeckie, bardziej niż do 
stawania się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa? 
Przestudiuj wersety: Mormon 8:38, 41 i wskaż, jakie 
konsekwencje poniosą ludzie za dumę, niegodziwość i 
zaniedbanie ludzi biednych i potrzebujących.

4. W dzienniku do studiowania napisz zasadę, która 
podsumuje to, czego się nauczyłeś z fragmentu: Mormon 

8:36–41.

Jedną z zasad, jakiej uczymy się w tych wersetach, jest: 
Bóg pociągnie nas do odpowiedzialności za spo-
sób, w jaki traktujemy biednych i potrzebujących.

5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące 
pytanie: Jakie są niektóre najbardziej powszechne potrzeby 

— doczesne, towarzyskie, emocjonalne i duchowe — młodzieży w 
twojej szkole lub społeczności? 
Następnie pomyśl o czymś, co 
możesz zrobić w nadchodzą-
cym tygodniu, aby okazać tro-
skę osobie w potrzebie. Zapisz 
ten cel w dzienniku do studio-
wania.

 6. W dzienniku do 
studiowania napisz 

pod dzisiejszymi ćwiczeniami 
poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mor-
mon 8:12–41 i ukończyłem ją 
w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemy-
ślenia i spostrzeżenia, którymi 
chciałbym podzielić się z 
moim nauczycielem:

Wyznaczanie celów w stoso-
waniu tego, czego się uczysz, 
sprzyja działaniu z wiarą, 
intensywniejszemu uczeniu 
się podczas studiowania i 
rozwojowi duchowemu. Staraj 
się o przewodnictwo Ducha 
Świętego podczas wyzna-
czania celów. Upewnij się, że 
wyznaczone cele skłaniają do 
działania, ale też są realne i 
osiągalne. Napisz szczegó-
łowo, co zrobisz, kiedy i w jaki 
sposób.

Wyznaczanie celów, 
aby stosować to, 
czego się uczysz
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CZĘŚĆ 29: DZIEŃ 2

Mormon 9
Wprowadzenie
Moroni zakończył kronikę swojego ojca, wzywając tych, 
którzy nie wierzyli w Jezusa Chrystusa, aby zwrócili się 
do Pana poprzez pokutę. Nauczał, że Bóg jest Bogiem 
cudów, który jest niezmienny. Nauczał, że cuda ustają 
tyko z powodu niewiary ludzi. Namawiał wszystkich 
ludzi do modlitwy do Ojca z całego serca w imię Jezusa 
Chrystusa w celu otrzymania tego, czego potrzebują.

Mormon 9:1–6
Moroni nawołuje tych, którzy nie wierzą w Jezusa 
Chrystusa, aby odpokutowali
Pomyśl o tym, jak byś się czuł, gdybyś dzisiaj miał wstą-
pić do obecności Boga. Jak, twoim zdaniem, będą czuli 
się niegodziwi ludzie w Jego obecności? Przeczytaj 
fragment: Mormon 9:1–5 i zwróć uwagę na to, jak 
Moroni opisał, co w końcu stanie się z ludźmi, którzy 
nie zdecydują się uwierzyć w Jezusa Chrystusa, kiedy 
zostaną przyprowadzeni przed Boga.

Prezydent Joseph Fielding Smith wyjaśnił, że wielu lu-
dzi błędnie wierzy, że będą czuli się dobrze w obecno-
ści Boga, nawet jeśli nie odpokutują za swoje grzechy:

„Nie może być zbawienia bez pokuty. 
Człowiek nie może wejść do Królestwa 
Bożego w swoich grzechach. Byłoby to 
nielogiczne, gdyby człowiek wszedł do 
obecności Ojca i zamieszkał w obecności 
Boga w swoich grzechach […].

Myślę, że jest wielu ludzi na ziemi, być może wielu z 
nich w Kościele — przynajmniej niektórzy z nich — 
którzy mają wyobrażenie, że mogą przejść przez to ży-
cie, robiąc, co im się podoba, łamiąc przykazania Pana, a 
jednak ostatecznie mają zamiar wejść do Jego obecno-
ści. Myślą, że być może odpokutują w świecie duchów.

Powinni przeczytać te słowa Moroniego: ‘Czy uwa-
żacie, że pozostaniecie z [Chrystusem], mając świa-
domość własnej winy? Czy uważacie, że moglibyście 
być szczęśliwi, pozostając z Nim, który jest święty, gdy 
wasze dusze gnębi świadomość waszej winy, świado-
mość, że znieważaliście Jego prawa?

Mówię wam, że bylibyście bardziej nieszczęśliwi, prze-
bywając ze świętym i sprawiedliwym Bogiem ze świa-
domością waszej nieczystości przed Nim, niż gdybyście 
pozostawali pośród potępionych dusz w piekle. Oto 
gdy zobaczycie się obnażeni w swej nieczystości przed 

Bogiem, i zobaczycie chwałę Boga i świętość Jezusa 
Chrystusa, ogarnie was niegasnący ogień’ [Mormon 
9:3–5]” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. McCon-
kie, 3. tomy, [1954–1956], 2:195–196).

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Jak myślisz, dlaczego błędem jest zwlekanie z 

pokutą z tym życiu i przekonanie, że można odpokutować w przy-
szłym życiu? (Odpowiadając na to pytanie, możesz wykorzystać 
wiadomości, które zdobędziesz po przestudiowaniu następujących 
fragmentów: Mormon 9:1–5; Alma 12:14 i Alma 34:32–34).

Przeczytaj fragment: Mormon 9:6 i odszukaj, co muszą 
zrobić „niewierzący”, aby uniknąć udręki opisanej przez 
Moroniego. Możesz zaznaczyć w wersecie: Mormon 9:6 
słowa, które opisują stan ludzi, którzy zwrócą się do Boga 
i poproszą Go o przebaczenie. Z tego wersetu dowiadu-
jemy się, że: Jeśli odpokutujemy i będziemy wzywać 
Boga, będziemy bez skazy, kiedy wejdziemy do Jego 
obecności. Możesz napisać tę zasadę w swoich pismach 
świętych lub w dzienniku do studiowania.

 2. W swoim dzienniku do studiowania napisz kilka zdań 
o tym, jak wyobrażasz sobie, że będziesz się czuł, kiedy 

będziesz przebywać w obecności Boga, wiedząc, że jesteś czysty i 
nieskalany dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela.

Dzięki pokucie i prawemu życiu możesz przygotować 
się do tego, aby czuć się komfortowo w obecności Boga. 
Rozważ, co możesz zrobić już teraz — co jest najważ-
niejsze — aby przygotować się na spotkanie z Bogiem.

Mormon 9:7–20
Moroni głosi, że Bóg dokonuje cudów i odpowiada na 
modlitwy wiernych
Czy kiedykolwiek doświadczyłeś cudu lub byłeś jego 
świadkiem? Napisz swoją definicję słowa cud:   
  
 

Odszukaj słowo: miracle [cud] w Bible Dictionary 
[Słowniku biblijnym] lub w Guide to the Scriptures 
[Przewodniku po pismach świętych], aby uzyskać infor-
macje, które mogą wyjaśnić lub dodać coś do definicji, 
którą zaproponowałeś. Jak myślisz, dlaczego niektórzy 
ludzie nie wierzą w cuda?

We fragmencie: Mormon 9:7–8 Moroni pisał do ludzi 
w dniach ostatnich, którzy zaprzeczają istnieniu 
Boga i twierdzą, że ustały objawienia i duchowe dary 
przelewane na wiernych. Moroni nauczał z mocą, że 
Bóg istnieje, że jest On ten sam „wczoraj, dzisiaj i 
na wieki” (Mormon 9:9). W dalszym ciągu dokonuje 
cudów pośród wiernych ludzi we wszystkich czasach. 
Przeczytaj wersety: Mormon 9:9–11, 15–19 i odszukaj, 
czego nauczał Moroni o naturze Boga, aby pomóc 



302

swemu ludowi uwierzyć, że Bóg w dalszym ciągu 
dokonuje cudów.

 3. W swoim dzienniku do studiowania napisz, czego do-
wiedziałeś się z wersetów Mormon 9:9–11, 15–19 o 

naturze Boga. Zapisz też odpowiedź na to pytanie: Czego te wer-
sety uczą cię o Bożej chęci i mocy dokonywania cudów dzisiaj w 
życiu ludzi?

Przeczytaj werset: Mormon 9:20 i odszukaj powody, dla-
czego niektórzy ludzie być może nie doświadczą cudów.

Słowa Jezusa Chrystusa zapisane we fragmencie: Mor-
mon 9:9–19 nauczają następującej zasady: Ponieważ 
Bóg jest niezmienny, nadal czyni cuda według wiary 
Swoich dzieci. Możesz napisać tę zasadę w swoim 
piśmie świętym obok fragmentu: Mormon 9:19–20. 

Możemy doświadczyć cudownej mocy Boga w naszym 
życiu na wiele sposobów. Po przejrzeniu niektórych 
wspaniałych cudów opisanych w pismach świętych, Sio-
stra Sydney S. Reynolds, pierwsza doradczyni w general-
nym prezydium Organizacji Podstawowej, nauczała:

„Tak samo ważne, jak te ‘wielkie cuda’, są mniejsze 
‘osobiste cuda’, które uczą każdego z nas, abyśmy 
mieli wiarę w Pana. Przychodzą one, kiedy rozpozna-
jemy i podążamy za podszeptami Ducha w naszym 
życiu. […].

Wierzę, że każdy z nas może nieść świadectwo o tych 
małych cudach. Znamy dzieci, które modlą się o pomoc 
w odnalezieniu zgubionych rzeczy i odnajdują je. 
Znamy młodych ludzi, którzy zbierają się na odwagę, 
aby dawać świadectwo o Bogu i czują Jego podtrzymu-
jącą dłoń. Znamy przyjaciół, którzy płacą dziesięcinę z 
ostatnich swoich pieniędzy, a potem w cudowny spo-
sób są w stanie zapłacić czesne czy czynsz bądź jakoś 
zdobyć żywność dla swojej rodziny. Możemy dzielić 
się doświadczeniami o odpowiedziach na modlitwy, 
błogosławieństwach kapłańskich, które dały odwagę, 
przyniosły pocieszenie czy przywróciły zdrowie. Te 
codzienne cuda zapoznają nas z ręką Pana w naszym 
życiu” („Bóg cudów”, Liahona, lipiec 2001, str. 12).

 4. W swoim dzienniku do studiowania napisz o czymś, 
czego sam doświadczyłeś lub o czymś, co wiesz, że się 

wydarzyło, co potwierdza, że Bóg nadal jest Bogiem cudów, rów-
nież w dzisiejszych czasach.

Mormon 9:21–37
Moroni naucza o modlitwie i o celu prowadzenia zapisu 
dziejów Nefitów
Czy pamiętasz kiedy czułeś, że Ojciec Niebieski pomógł 
ci w potrzebie, ponieważ się pomodliłeś? Przeczytaj 

fragment: Mormon 9:21 i odszukaj, czego Moroni uczył 
na temat modlitwy o pomoc do Ojca Niebieskiego.

Przeczytaj następującą wypowiedź i odszukaj, co ozna-
cza modlić się w imię Chrystusa: „Modlimy się w imię 
Chrystusa, kiedy nasze myśli są myślami Chrystusa, 
a nasze pragnienia pragnieniami Chrystusa — kiedy 
Jego słowa trwają w nas (Ew. Jana 15:7). Następnie 
prosimy o rzeczy, które są możliwe dla Boga, by nam 
ich udzielił. Wiele modlitw pozostaje bez odpowiedzi, 
ponieważ nie są wypowiadane w imię Chrystusa, w ża-
den sposób nie przedstawiają Jego myśli, ale wypływają 
z egoistycznych pragnień człowieka” (Bible Dictionary 
[Słownik biblijny], „Prayer”).

Rozważ swoje własne modlitwy w oparciu o przeczy-
tane właśnie słowa. Co możesz zrobić, by twoje modli-
twy w imię Jezusa Chrystusa były głębsze?

Aby przytoczyć przykład ludu, który wierzył w Jezusa 
Chrystusa i pośród którego działy się cuda, Moroni 
przytoczył nauki Jezusa Chrystusa głoszone Jego ne-
fickim uczniom. Jak zapisano we fragmencie: Mormon 
9:22–25, Zbawiciel nakazał Swoim uczniom, aby głosili 
ewangelię całemu światu i obiecał, że „tym, którzy 
uwierzą, będą towarzyszyły [cudowne] znaki” (Mor-
mon 9:24). Moroni następnie kontynuował nauczanie 
o modlitwie.
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 5. Przeczytaj fragment: Mormon 9:27–29 i wskaż, co 
Moroni nauczał o tym, jak powinniśmy się modlić z wiarą. 

W dzienniku do studiowania napisz to, co znalazłeś na ten temat. 
Następnie napisz kilka zdań o tym, jak możesz zastosować jedną 
z tych nauk, aby ulepszyć osobiste modlitwy.

Obok fragmentu: Mormon 9:27 możesz napisać na-
stępującą zasadę: Jeśli modlimy się z wiarą do Ojca 
Niebieskiego w imię Chrystusa, On daje nam bło-
gosławieństwa, które pomagają nam wypracować 
nasze zbawienie.

Kiedy Moroni kończył swój zapis, wyraził zaniepokoje-
nie tym, że niektórzy ludzie w dniach ostatnich mogą 
odrzucić Księgę Mormona z powodu błędów tych, 
którzy ją napisali (zob. Mormon 9:30–34). Przeczytaj 
fragment: Mormon 9:35–37 i wskaż, co Moroni głosił o 
celach Księgi Mormona.

Rozważ, w jaki sposób ujawnienie Księgi Mormona 
jest dodatkowym dowodem na to, że Bóg jest Bogiem 
cudów i odpowiada na modlitwy.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Mormon 9 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 29: DZIEŃ 3

Eter 1–2
Wprowadzenie
Księga Etera to streszczenie historii Jeredów doko-
nane przez Moroniego. Jeredzi to lud, który przybył na 
zachodnią półkulę setki lat przed ludem Lehiego. Po 
potopie za czasów Noego wielu potomków tych, którzy 
ocaleli, popadło w niegodziwość. Jedna grupa ludzi 
podjęła próbę budowy wieży, „której szczyt sięgałby aż 
do nieba” (I Ks. Mojżeszowa 11:4). Zapis dziejów na-
rodu Jeredów zaczyna się w czasach budowy wieży Ba-
bel. Pan rozprawił się z coraz bardziej rozszerzającą się 
niegodziwością, mieszając język ludziom i rozpraszając 
ich po powierzchni całej ziemi (zob. I Ks Mojżeszowa 
11:5–8; Eter 1:33). Zapis w Księdze Etera rozpoczyna 
się od tego, jak Jered i jego brat proszą Pana o pomoc 
po tym, jak pomieszał On język ludziom przy wieży 
Babel. Pan zachował język Jereda, jego brata i ich 
rodzin oraz przyjaciół i wyprowadził ich przez puszczę 
ku ziemi obiecanej. Pan poinstruował brata Jereda, aby 
zbudował osiem barek, na których przedostaliby się oni 
przez morza.

Eter 1:1–33
Moroni spisał genealogię Etera, począwszy od człowieka o 
imieniu Jered, który żył w czasach wieży Babel
Abyś lepiej zrozumiał pochodzenie Księgi Etera 
przejrzyj „Omówienie rozdziałów Mosjasz 7–24” z 
Części 12.: Dzień 1. lekcja (strona 120). Przejdź do wę-
drówki 4. i zwróć uwagę na to, co lud Limhiego znalazł 
podczas tej podróży.

Przejrzyj początek Księgi Etera i odszukaj krótki opis 
treści tej księgi znajdujący się pod jej tytułem. Opis ten 
wyjaśnia, że zapis dziejów Jeredów został sporządzony 

WPROWADZENIE DO  

Księgi Etera
Dlaczego warto studiować tę księgę?
W trakcie studiowania Księgi Etera dowiesz się 
o Jeredach — grupie ludzi, którzy przybyli na 
półkulę zachodnią i żyli tam na wiele wieków przed 
przybyciem ludu Lehiego. W tej księdze opisano 
ważne zasady dotyczące modlitwy, objawienia i 
związku między czynną wiarą w Jezusa Chrystusa a 
otrzymywaniem duchowej wiedzy. Dowiesz się z niej 
także, jaką rolę pełnili prorocy, nakłaniając ludzi do 
pokuty i ostrzegając ich przed odrzuceniem Jezusa 
Chrystusa i Jego proroków.

Kto napisał tę księgę?
Moroni streścił zapisy znajdujące się na 24 złotych 
płytach nazywanych płytami Etera. Jej nazwa 
pochodzi od imienia proroka Etera, który był ostatnim 
prorokiem Jeredów i spisał ich dzieje (zob. Eter 15:33–
34). W czasach króla Mosjasza część ludu Limhiego 
odkryła płyty Etera w trakcie poszukiwania kraju 
Zarahemla (zob. Mosjasz 8:7–11; Eter 1:2). Neficcy 
prorocy i kronikarze przekazywali sobie płyty Etera, 
aż znalazły się one w posiadaniu Moroniego, który 
oświadczył, że w swoim streszczeniu nie zawarł nawet 
„setnej części” pierwotnego zapisu (Eter 15:33).

Kiedy i gdzie została napisana ta 
księga?
Pierwotnie Księga Etera została napisana setki lat, 
zanim Moroni dokonał streszczenia. Pierwszy zapis o 
Jeredach powstał, kiedy brat Jereda opisał wizję, którą 
otrzymał, zanim jego lud przebył morze (zob. Eter 
4:1). Nie ma wzmianki o innych kronikarzach pośród 
Jeredów aż do Etera (zob. Eter 13:3; 15:33). Moroni 
streścił Księgę Etera (zob. Mormon 8:3–6; Moroni 
10:1). Moroni nie napisał, gdzie był, kiedy sporządzał 
streszczenie, napisał jednak, że Jeredzi zostali 
zgładzeni w kraju położonym „na północy” (Eter 1:1), 
wskazując na to, że mógł przebywać w miejscu, gdzie 
ulegli zagładzie.
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na podstawie 24 złotych płyt, które zostały znalezione 
przez lud Limhiego.

Kiedy Moroni skończył zapis swojego ojca, zajął się 
kroniką Jeredów i dokonał streszczenia, które stanowi 
część Księgi Mormona. Przeczytaj fragment: Eter 1:1–4 
i odszukaj, czego Moroni nie zawarł w swoim stresz-
czeniu dziejów Jeredów. Przeczytaj następnie werset: 
Eter 1:5 i odszukaj, jaką część ich dziejów Moroni 
zawarł w swych zapisach. Wieża, o której mowa w wer-
secie Eter 1:5, to wieża Babel. Jak zostało to wyjaśnione 
w wersecie Eter 1:33, Pan „pomieszał” język ludziom, 
którzy dążyli do wybudowania wieży, aby nie mogli się 
nawzajem rozumieć, oraz rozproszył ich po całej ziemi.

Jak zapisano we fragmencie: Eter 1:6–33, człowiek o 
imieniu Eter dokonał zapisu dziejów Jeredów. Moroni 
spisał genealogię Etera, począwszy od człowieka o 
imieniu Jered, który żył w czasach wieży Babel.

Eter 1:33–43
Brat Jereda prosi w modlitwie o pomoc, a członkowie jego 
rodziny oraz przyjaciele otrzymują łaskę i przewodnictwo
Czy kiedykolwiek znalazłeś się w kraju lub miejscu, 
w którym porozumiewano się w niezrozumiałym dla 
ciebie języku? Jak byś się czuł, gdybyś nie rozumiał 
języka, jakim porozumiewają się ludzie wokół ciebie? 
Jeśli mógłbyś wybrać tylko kilkoro ludzi, z którymi 
mógłbyś porozumiewać się w tej sytuacji, kogo wybrał-
byś? W takiej sytuacji znalazł się człowiek o imieniu 
Jered i jego brat, jak również ich rodziny, które żyły w 
czasie wieży Babel. Przeczytaj fragment: Eter 1:33–37 
i odszukaj, z kim Jered chciał się porozumiewać. Gdy 
brat Jereda uzyskał obietnicę od Pana, że ich język nie 
zostanie pomieszany (zob. Eter 1:34–35), modlił się za 
swoich przyjaciół (zob. Eter 1:36–37). Jak zaprezen-
tował to brat Jereda, jedną z cech wiernych ludzi jest 
modlitwa o to, aby ich przyjaciele otrzymali błogosła-
wieństwa Pana.

Pan pobłogosławił rodziny Jereda i jego brata oraz 
ich przyjaciół tym, że ich język nie został pomieszany. 
Potem Jered poprosił swojego brata, aby pomodlił się do 
Boga i zapytał Go, gdzie powinni iść (zob. Eter 1:38–40).

Przeczytaj fragment: Eter 1:40–43 i odszukaj wska-
zówki, jakich Pan udzielił Jeredom, aby prowadzić ich 
podczas wędrówki. Dlaczego, twoim zdaniem, ważne 
było, aby Jered i jego brat postępowali według tych 
wskazówek otrzymanych od Pana?

Eter 2:1–12
Jeredzi rozpoczynają podróż w kierunku ziemi obiecanej
Przeczytaj fragment: Eter 2:1–3 i odszukaj, jak Je-
redzi zareagowali na wskazówki od Pana w kwestii 

przygotowania się do podróży do ziemi obiecanej (zob. 
Eter 1:41–42). Następnie przeczytaj fragment: Eter 
2:4–6 i odszukaj, co się potem wydarzyło. Zwróć uwagę 
na to, że ponieważ Jeredzi postępowali według wska-
zówek Pana, dał im On kolejne rady. Rozważ błogo-
sławieństwa i rady, jakie otrzymali Jeredzi z powodu 
posłuszeństwa wskazówkom danym przez Pana.

Z doświadczenia Jeredów uczymy się następującej 
zasady: Kiedy działamy z wiarą, zgodnie z radami 
Pana, możemy otrzymać od Niego kolejne rady. 
Możesz zapisać tę zasadę w swoich pismach świętych 
obok fragmentu: Eter 2:6.

Pomyśl o natchnieniu czy podszepcie, który otrzymałeś 
od Pana podczas modlitwy, studiowania pism świętych 
lub podczas spotkania kościelnego. Pamiętaj o tym na-
tchnieniu czy podszepcie podczas czytania wypowiedzi 
Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu 
Apostołów o tym, w jaki sposób zwykle otrzymujemy 
odpowiedzi na modlitwy: „Niezbyt często otrzymacie 
kompletną odpowiedź [na modlitwę] za jednym razem. 
Ona przyjdzie po kawałku, w pakunkach, abyście 
zwiększyli swój potencjał. Jeśli podążycie za każdym 
elementem z wiarą, doprowadzi to was do innych czę-
ści, aż uzyskacie pełną odpowiedź. Ten wzór wymaga 
od was wypróbowania wiary w zdolność naszego 
Ojca do udzielania odpowiedzi. Jest to czasem bardzo 
trudne, ale skutkuje znacznym wzrostem osobistym” 
(„Korzystanie z nadprzyrodzonego daru modlitwy” 
Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 9).

 1. W swoim dzienniku do studiowania napisz, jak zarea-
gowałeś (lub jak byś zareagował) na duchowy podszept, 

o którym wcześniej pomyślałeś. Możesz też napisać o błogosła-
wieństwach, jakie otrzymałeś (lub jakie możesz otrzymać) w wy-
niku postępowania zgodnie z tym podszeptem.

Jak zapisano we fragmencie: Eter 2:7–12, Pan powie-
dział bratu Jereda, że kiedy on i jego lud przybędą do 
ziemi obiecanej, będą musieli „[służyć] Jemu, prawdzi-
wemu i jedynemu Bogu albo [zostaną starci] z po-
wierzchni ziemi” (Eter 2:8).

Eter 2:13–15
Pan karci brata Jereda za to, że się do Niego nie modli
Przeczytaj fragment Eter 2:13–15 i poszukaj informacji o 
tym, co Jeredzi zrobili, gdy dotarli do wielkiego morza, 
które rozdzielało lądy. Pan prowadził ich przez pusz-
czę, ponieważ słuchali Go i przestrzegali Jego przyka-
zań. Jednak po upływie czterech lat, podczas których 
mieszkali w namiotach na wybrzeżu, Pan przyszedł do 
brata Jereda i skarcił go za zaniechanie modlitw.

Fragment: Eter 2:14–15 pomaga nam nauczyć się 
następujących zasad:  Panu nie podoba się, gdy nie 
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wzywamy Go w modlitwie. Pan chce, abyśmy 
mod lili się do Niego regularnie.

Kiedy będziesz czytać wypowiedź Starszego Do-
nalda L. Staheli, który służył jako członek Kworum 
Siedemdziesiątych, zastanów się, jak często się mo-
dlisz: „W naszym życiu niezbędna jest codzienna 
żarliwa modlitwa o wybaczenie i szczególną pomoc 
oraz pielęg nowanie naszych świadectw. Kiedy w na-
szych modlitwach spieszymy się, powtarzamy się, gdy 
stają się one powszednie lub gdy o nich zapominamy, 
zatracamy bliskość Ducha, która jest niezbędna do 
uzyskiwania ciągłych wskazówek, jakich potrzebujemy, 
by poradzić sobie z wyzwaniami życia codziennego” 
(„Zapewnienie bezpieczeństwa naszym świadec-
twom”, Ensign lub Liahona, listopad 2004, str. 39).

W swoim dzienniku do studiowania lub na osobnej 
kartce odpowiedz na następujące pytania:

• Co myślisz o częstotliwości swoich osobistych  
modlitw?

• Co myślisz o szczerości swoich osobistych modlitw?
• Czy czujesz, że w swoich osobistych modlitwach 

naprawdę komunikujesz się z Ojcem Niebieskim? 
Dlaczego tak albo dlaczego nie?

• Jeśli mógłbyś wprowadzić jedną zmianę, by 
udoskonalić swoje osobiste modlitwy, jaka by  
ona była?

Jak zapisano w wersecie: Eter 2:16, brat Jereda odpo-
kutował za swe grzechy i modlił się do Pana za swoją 
rodzinę oraz przyjaciół. Pan powiedział, że mu prze-
bacza, ale że musi nie ustawać w prawości, aby był 
prowadzony do ziemi obiecanej

Eter 2:16–25
Jeredzi budują barki, by przeprawić się przez ocean do 
ziemi obiecanej
Pomyśl o ważnej decyzji, którą będziesz musiał podjąć 
teraz lub w przyszłości; na przykład, jak radzić sobie 
w trudnej sytuacji rodzinnej lub społecznej, jak dobrze 
radzić sobie w szkole, kogo poślubić lub jaką obrać 
ścieżkę kariery. Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób 
Pan może udzielić ci rady lub przyjść z pomocą w tych 
sytuacjach? Podczas studiowania pozostałej części 
rozdziału Eter 2, rozważ decyzję, o jakiej pomyślałeś i 
odszukaj zasady, dzięki którym otrzymasz pomoc Pana.

Przeczytaj fragment: Eter 2:16–17 i odszukaj, co Pan 
przykazał zrobić Jeredom, by mogli podjąć dalszą drogę 
do ziemi obiecanej. Brat Jereda miał trzy problemy 
związane z budową barek. Przeczytaj fragment: Eter 
2:18–19 i zaznacz trzy problemy, o których brat Jereda 
powiedział Panu.

2. Abyś lepiej wyobraził sobie to, co przeczytałeś we 
fragmencie: Eter 

2:16–19 w swoim dzien-
niku do studiowania nary-
suj, jak mogły wyglądać 
barki.

Poniższa tabela 
pomoże ci odkryć, 
jak Pan pomógł bratu 
Jereda z problemami 
dotyczącymi barek. 
Przestudiuj wersety 
z pisma świętego 
wymienione w tabeli, 
a następnie wypełnij 
informacje w kolum-
nie „Rozwiązanie”.

Wersety 
z pisma 
świętego

Problem z 
barkami

Rozwiązanie

Eter 
2:20–21

Brak powietrza

Eter 
6:4–9

Brak sterowności

Eter 
2:22–3:6

Brak światła

Reakcja Pana i Jego oczekiwania względem Jereda 
były różne dla każdego z tych problemów. Z każdego 

Kiedy używasz wyobraźni lub 
wizualizujesz sobie wydarze-
nia opisane w pismach świę-
tych, dany zapis jest dla ciebie 
bardziej wyraźny i realny. 
Używanie wyobraźni pomoże 
ci lepiej odnieść się do ludzi i 
sytuacji opisanych w pismach 
świętych, co z kolei pomoże ci 
skuteczniej analizować i rozu-
mieć opisane wydarzenia.

Użycie wyobraźni
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problemu i jego rozwiązania możemy nauczyć się róż-
nych prawd o tym, jak Pan pomaga nam w potrzebie. 
Porównaj rozwiązania, które napisałeś w tabeli, z tymi 
wymienionymi poniżej:

Brak powietrza (Eter 2:20–21). Aby rozwiązać ten pro-
blem, Pan powiedział bratu Jereda, co powinien zrobić. 
Brat Jereda miał zatem wiarę, aby postępować według 
instrukcji od Pana.

Brak sterowności (Eter 6:4–9). Aby rozwiązać ten pro-
blem, Pan sam podał rozwiązanie problemu.

Brak światła (Eter 2:22–3:6). Aby rozwiązać ten pro-
blem Pan udzielił bratu Jereda pewnej wskazówki. Przy 
kolejnym pytaniu brat Jereda musiał zastanowić się 
nad rozwiązaniem problemu — w oparciu o otrzymane 
informacje — i prosić Pana o zgodę i pomoc w podję-
tych działaniach.

Z doświadczenia brata Jereda dowiadujemy się o 
następującej zasadzie: Gdy robimy to, co w naszej 
mocy, by rozwiązywać nasze problemy, możemy 
otrzymać Pańską pomoc. Mając na uwadze osobistą 
decyzję, o jakiej pomyślałeś wcześniej, jak wiedza o tej 
zasadzie pomoże ci uzyskać wskazówki w kwestii tej 
decyzji? Czego, twoim zdaniem, Pan może oczekiwać 
od ciebie przy podejmowaniu decyzji?

 3. Napisz kilka zdań w swoim dzienniku do studiowania 
o tym, czego dowiedziałeś się z doświadczenia brata Je-

reda o modlitwie i otrzymywaniu pomocy oraz wskazówek od 
Pana w twoim życiu.

 4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Eter 1–2 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 29: DZIEŃ 4

Eter 3
Wprowadzenie
Pan zapytał brata Jereda: „Co chcesz, abym uczynił, 
abyście mieli światło w waszych barkach?” (Eter 2:23). 
Brat Jereda starannie przygotował szesnaście kamyków 
i pokornie poprosił Pana, by ich dotknął, „aby świeciły 
w ciemności” (Eter 3:4). Ponieważ brat Jereda miał 
wielką wiarę, widział palec Zbawiciela, gdy dotknął On 
kamieni. Pan ukazał się bratu Jereda i przykazał mu, 
aby zapisał to, co zobaczył i usłyszał.

Eter 3:1–20
Pan dotyka kamyków, by zapewnić światło w barkach 
Jeredów i objawia się bratu Jereda
O co szczerze modlisz się lub o co modlą się młodzi 
ludzie? Wybierz jedną z tych rzeczy i zapisz ją tutaj:  
  
 

Podczas studiowania historii brata Jereda w rozdziale: 
Eter 3 odszukaj wskazówki, które pomogą tobie lub 
twojemu przyjacielowi uzyskać pomoc od Pana.

Pomyśl o modlitwie brata Jereda, który zapytał Pana, 
w jaki sposób zapewnić światło w barkach Jeredów i o 
tym, jak Pan udzielił mu odpowiedzi. Przejrzyj frag-
ment: Eter 2:22–3:1. Napisz tytuł do każdego z nastę-
pujących obrazków, odnoszący się do tego, co zrobił 
brat Jereda, aby rozwiązać problem braku światła.
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 1. W swoim dzienniku do studiowania napisz, co wy-
warło na tobie wrażenie, jeśli chodzi o wysiłki podejmo-

wane przez brata Jereda, aby rozwiązać problem światła w 
barkach. Chociaż brat Jereda podjął się wielkiego wysiłku, rozważ, 
czy wytopione ze skały kamyki dałyby światło bez pomocy Pana.

Przeczytaj fragment: Eter 3:2–5 i wykonaj następujące 
zadania:

• Odszukaj lub zaznacz fragmenty, które wskazują, że 
brat Jereda był pokorny i świadomy swojej zależności 
od Boga. Warto wiedzieć, że wyrażenie „ustawicznie 
skłaniamy się ku nieprawości” odnosi się do naszego 
grzesznego stanu tutaj na ziemi. Z powodu Upadku 
Adama jesteśmy fizycznie oddzieleni od Boga. Mamy 
też skłonność do grzeszenia. Bez boskiej pomocy 
nigdy nie moglibyśmy powrócić do obecności Boga.

• Odszukaj, o co brat Jereda poprosił Pana.
• Odszukaj lub zaznacz świadectwo brata Jereda o Bogu.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jakie dowody możesz znaleźć we fragmencie: Eter 3:1–5, że 
brat Jereda miał wiarę, iż Pan pomoże rozwiązać jego problem?
 b. W jaki sposób jego przykład pomoże ci uświadomić sobie 
twoją zależność od Pana, kiedy prosisz o Jego pomoc?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Jeffreya R. 
Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów, w której 
kładzie on nacisk na wiarę brata Jereda: „Bóg, po-
dobnie jak czytelnik, na pewno zauważył coś bardzo 
znamiennego w dziecięcej niewinności i zapale wiary 
tego człowieka. ‘Wiemy, Panie, że możesz tego dokonać’ 
[Eter 3:5]. Prawdopodobnie nie ma w pismach świętych 
potężniejszej wypowiedzi człowieka, świadczącej o 
jego wierze. […] Prorok może nie być pewien swoich 
własnych możliwości, ale nie może być niepewny co do 

mocy Boga” („Rending the Veil of Unbelief”, w: Nurtu-
ring Faith through the Book of Mormon: The 24th Annual 
Sidney B. Sperry Symposium [1995], str. 12).

Przeczytaj fragment: Eter 3:6 i wyobraź sobie siebie w 
sytuacji opisanej w tym wersecie.

Przeczytaj fragment: Eter 3:9 i poszukaj, dlaczego Pan 
chciał dotknąć kamyków i dlaczego brat Jereda był w 
stanie zobaczyć palec Pana.

Na podstawie tego, czego się do tej pory dowiedziałeś 
z rozdziału: Eter 3, dokończ następujące zdanie: Gdy 
pokornie wzywamy Pana, On błogosławi nam w 
zależności od naszej - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i Jego woli.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
dwa następujące pytania:

 a. Zajrzyj do tego, co napisałeś na początku tej lekcji o tym, o 
co modli się młodzież. Jak ktoś może okazać wiarę w Pana, w 
miarę jak stara się uzyskać pomoc Pana i przewodnictwo w da-
nej sytuacji?
 b. Jakie doświadczenia z twojego życia przyczyniły się do tego, 
że poznałeś prawdziwość zasady, że gdy pokornie wzywamy Pana, 
On błogosławi nam w zależności od naszej wiary i Swojej woli?

Przez chwilę w ciszy zastanów się, jak bardzo ufasz 
Panu. Przeczytaj fragment: Eter 3:9–12 i odszukaj oraz 
zaznacz dowody na to, że brat Jereda miał wiarę w Pana.
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Przejrzyj fragment: Eter 3:11 i zastanów się, czy masz 
dość wiary w Pana, aby zobowiązać się, że postąpisz 
zgodnie z Jego objawieniem, zanim jeszcze je otrzymasz.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego 
Jeffreya R. Hollanda i podkreśl, co musimy 
zrobić, aby wykazać się wiarą podobną do 
tej, którą miał brat Jereda: „Wiara przygo-
towawcza formuje się z przeszłych 
doświadczeń — przez to, co poznane, co 

stanowi fundament wiary. Wiara niosąca odkupienie 
często musi być wypróbowana w doświadczeniach, 
które nadejdą — to, co nieznane, niesie ze sobą 
możliwość cudu. […] Wiara podobna do wiary brata 
Jereda poprzedza cud i wiedzę. Musiał wierzyć, zanim 
Bóg przemówił. Musiał odpowiednio postępować, 
zanim mógł dokończyć to, co zaczął. Musiał się zobo-
wiązać się do tego zawczasu, zanim jeszcze podjął 
pierwsze działania. Wiara oznacza bezwarunkową 
zgodę — z wyprzedzeniem — na każde warunki, które 
postawi Bóg zarówno w bliskiej, jak i odległej przyszło-
ści” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], str. 18–19).

Pomyśl o doświadczeniach brata Jereda, począwszy od 
wieży Babel. Jakie doświadczenia pomogły mu powięk-
szyć wiarę w Pana? Jak, twoim zdaniem, te doświad-
czenia przygotowały go do wykazania się „tak wielką 
wiarą” (Eter 3:9)?

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jakie doświadczenie z twojego życia wzmocniło twoją wiarę 
w Pana?
 b. Jak to doświadczenie przygotowało cię do wykazania się 
jeszcze większą wiarą w przyszłości?

Przeczytaj fragment Eter 3:13–20 i poszukaj błogosła-
wieństwa, które brat Jereda otrzymał z powodu swojej 
wiary. Czego brat Jereda dowiedział się o Zbawicielu 
w wyniku tego niezwykłego doświadczenia? Kolejna 
ważna zasada, jakiej możesz nauczyć się z rozdziału 
Eter 3, brzmi: Gdy wykazujemy się wiarą w Pana, 
zbliżamy się do Niego. Możesz zapisać tę zasadę w 
swoich pismach świętych obok fragmentu: Eter 3:11–20.

Starszy Jeffrey R. Holland wypowiedział się na temat 
fragmentu: Eter 3:15–16 i na temat zamętu, który może 
wprowadzić ten fragment:

„Sprawa, która wymaga krótkiego komentarza, dotyczy 
kwestii poruszonej przez Pana: ‘Nigdy człowiek nie 
zwrócił się do Mnie z tak wielką wiarą, jak ty to uczyni-
łeś, gdyż inaczej nie mógłbyś zobaczyć Mego palca’. A 
następnie: ‘I nigdy nie ukazałem się żadnemu czło-
wiekowi, którego stworzyłem, gdyż żaden człowiek nie 
wierzył we Mnie tak jak ty’ [Eter 3:9, 15].

Potencjalny zamęt wynika z tego, że wielu ważnych 
proroków (a być może wszyscy), którzy żyli przed 
bratem Jereda, widziało Boga. Jak więc rozumieć tę 
wypowiedź Pana […]?

Kwestia ta była wielokrotnie omawiana przez pisarzy 
ŚwDO, i jest tutaj kilka możliwych wyjaśnień, i któ-
reś z nich — lub wszystkie — mogą rozjaśnić głębszą 
prawdę tego wersetu. Jednakże bez dodatkowego 
objawienia lub komentarza w tej kwestii jakiekolwiek 
przypuszczenia są niestosowne i nieodpowiednie […].

Niektórzy wierzą, że Pan miał na myśli, że nigdy 
wcześniej nie objawił się człowiekowi w takim stop-
niu i zakresie. Teoria ta sugeruje, że boskie objawienia 
względem wcześniejszych proroków nie były ‘pełne’, 
że nigdy wcześniej zasłona nie została uchylona, aby 
objawił się Chrystus w swej całej istocie […].

Ostateczne wyjaśnienie — przekonujące, jeśli cho-
dzi o wiarę brata Jereda — jest następujące: Chrystus 
powiedział do brata Jereda: ‘Nigdy nie ukazałem się 
żadnemu człowiekowi  w ten sposób, bez mojej woli, a 
wyłącznie z powodu wiary człowieka’. Z zasady prorocy 
są zapraszani do obecności Pana — mogą wejść do 
Jego obecności tylko dzięki Niemu i za Jego aprobatą. 
Z drugiej strony wydaje się, że brat Jereda przeszedł 
przez zasłonę, nie jako niemile widziany gość, ale być 
może jako ktoś, kto nie zdążył otrzymać zaproszenia. 
Jehowa powiedział: ‘Nigdy człowiek nie zwrócił się 
do Mnie z tak wielką wiarą, jak ty to uczyniłeś, gdyż 
inaczej nie mógłbyś zobaczyć Mego palca. […] Żaden 
człowiek nie wierzył we Mnie tak jak ty’. Najwyraź-
niej Pan sam połączył niespotykaną wcześniej wiarę z 
niespotykaną wizją. Jeśli ta wizja nie była wyjątkowa, 
to wiara musiała być wyjątkowa i dlatego wizja była 
tak niezwykła. Jedynym wytłumaczeniem tak wyjątko-
wej wiary była jej zdolność, by przenieść proroka, bez 
zaproszenia Boga, do miejsca, gdzie inni mogli przeby-
wać tylko za przyzwoleniem Boga” (Christ and the New 
Covenant, str. 20–23).

Eter 3:21–28
Pan przykazuje bratu Jereda spisanie tego, co widział i 
zapieczętowanie tego zapisu
Przeczytaj fragment: Eter 3:25–26 i odszukaj, co jeszcze 
Pan pokazał bratu Jereda. Jak zapisano w wersetach: 
Eter 3:21–24, 27–28, Pan przykazał bratu Jereda zapisa-
nie tego, co zobaczył w wizji i zapieczętowanie tych za-
pisów. Pan wyjaśnił także, że w przyszłości przygotuje 
sposób przetłumaczenia zapisów brata Jereda. Prorok 
Józef Smith był jednym ze sposobów wypełnienia tego 
proroctwa, gdy przetłumaczył Księgę Etera ze złotych 
płyt, jako część Księgi Mormona i sporządził zapis o Je-
redach dostępny dla wszystkich ludzi do przeczytania.
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Rozważ, w jaki sposób możesz zastosować to, czego 
nauczyłeś się dzisiaj i co możesz zrobić, aby wykazać 
się wiarą w Pana. Kiedy wykazujesz się wiarą w Jezusa 
Chrystusa, Bóg przelewa na ciebie błogosławieństwa, 
jak to uczynił wobec brata Jereda.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Eter 3 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 30: DZIEŃ 1

Eter 4–5
Wprowadzenie
Pan polecił Moroniemu, by zapisał, a następnie za-
pieczętował swój zapis o wizji brata Jereda. Moroni 
wyjaśnił, że te zapisy będą wyjawione, gdy ludzie będą 
mieli taką wiarę, jak brat Jereda. Ponadto Moroni pro-
rokował, że w dniach ostatnich trzej świadkowie złożą 
świadectwo o prawdziwości Księgi Mormona.

Eter 4:1–7
Moroni zapisuje i zapieczętowuje pełną relację z wizji  
brata Jereda
Pomyśl o jakiejś rzeczy, która jest wyjątkowo cenna 
dla ciebie lub twojej rodziny i którą wolałbyś trzymać z 
dala od małych dzieci. Czego musiałoby się nauczyć to 
dziecko lub co musiałoby zrobić, żebyś zaufał mu i dał 
mu tę rzecz?

Podobnie Pan ma cenne prawdy, którymi chce się z 
nami podzielić, ale czeka, aż będziemy gotowi, aby je 
otrzymać. Podczas studiowania rozdziału: Eter 4 od-
szukaj tego, co pomoże ci przygotować się na otrzyma-
nie głębszej prawdy i przewodnictwa od Pana.

W rozdziale: Eter 3 czytałeś, że Pan ukazał bratu Jereda 
w wizji wszystkich mieszkańców ziemi — przeszłych, 
teraźniejszych i przyszłych — oraz wszystkie sprawy 
związane z ziemią. Brat Jereda otrzymał przykazanie, 
aby spisać, co widział, i zapieczętować swe zapisy. 
Przeczytaj fragment: Eter 4:4–5 i odszukaj opis Moro-
niego odnoszący się do tego, co zostało ukazane bratu 

Jereda. Moroni napisał, co brat Jereda widział, lecz on 
także otrzymał przykazanie, by zapieczętować zapisy 
dotyczące wizji, które miały zostać ujawnione w czasie 
wybranym przez Pana. Wizja, którą opisują te wersety, 
jest zawarta w tym, co jest powszechnie zwane zapie-
czętowaną częścią Księgi Mormona.

Moroni prorokował o warunkach, jakie muszą zostać 
spełnione, zanim objawienie dane bratu Jereda zo-
stanie ujawnione. Możesz zaznaczyć te warunki we 
fragmencie: Eter 4:6–7.

 1. Aby pełniej rozważyć słowa: „pokładać […] wiarę [w 
Pana] jak brat Jereda” (Eter 4:7), przejrzyj rozdziały Eter 

1–3 i zrób listę w dzienniku do studiowania, jak brat Jereda oka-
zywał Panu wiarę i zaufanie. Wybierz i opisz jeden z tych przykła-
dów oraz wyjaśnij, dlaczego wywarł on na tobie największe 
wrażenie.

Podobnie, jak ty zaufałbyś dziecku i dał mu cenną rzecz 
po spełnieniu przez nie określonych warunków, tak 
samo Pan daje dodatkowe prawdy Swoim dzieciom je-
dynie wtedy, gdy okażą one swoją duchową gotowość, 
wiarę w cenne prawdy, które już objawił, i jeśli okażą 
wiarę w Niego.

Eter 4:8–19
Moroni naucza, co musimy zrobić, by otrzymać dalsze 
objawienia
Spójrz na kotary pokoju, w którym się znajdujesz. Po-
myśl, jak kotary okienne ograniczają widoczność.

Moroni użył symbolu zasłony, która jest jakby kotarą 
okienną, aby nauczać o zasadach, dzięki którym każdy 
z nas może otrzymać objawienie. Przeczytaj fragment: 
Eter 4:15 i odszukaj wyrażenie, które zawiera słowo 
zasłona. Zwróć uwagę na to, że Moroni przyrównał nie-
wiarę do zasłony. W jaki sposób niewiara jest podobna 
do zasłony?   
  
 

Warto wiedzieć, że słowo rozerwać w wersecie: Eter 
4:15 oznacza rozedrzeć. Wyobraź sobie, jakby to było, 
gdybyś mógł rozerwać zasłonę, która znajduje się po-
między tobą a wiedzą o Panu.
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e. Osobiste studiowanie pism świętych
 f. Podążanie za słowami proroków i życie według przykazań

 4. W swoim dzienniku do studiowania opisz, jak posłu-
szeństwo Bogu w jednej z powyższych kwestii umożliwiło 

ci otrzymanie dalszego objawienia od Pana.
Rozważ, jak możesz zastosować tę zasadę okazywania 
wiary w słowo Pana, dążąc do uzyskania dodatkowych 
objawień i przewodnictwa od Pana.

Eter 5
Moroni oświadcza, że trzech świadków zobaczy płyty i 
złoży o nich świadectwo
Przeczytaj Eter 5:1–3. Co Moroni napisał w tych werse-
tach, a co jest skierowane do Proroka Józefa Smitha — 
osoby, która pewnego dnia przetłumaczy zapisy z płyt? 
Wyobraź sobie, co czuł Józef Smith, gdy tłumacząc 
Księgę Mormona, natknął się na te wersety.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezy-
denta Henry’ego B. Eyringa z Rady 
Prezydenta Kościoła i odszukaj wyrażenie, 
które wywarło na tobie wrażenie w 
odniesieniu do Świadectwa Trzech 
Świadków: „Trzej Świadkowie nigdy nie 

zaprzeczyli swemu świadectwu o Księdze Mormona. 
Nie mogli tego zrobić, ponieważ wiedzieli, że ona 
istnieje naprawdę. Poświęcili oni więcej i napotkali 

Moroni opisał to, co pomoże „rozerwać zasłonę nie-
wiary” i otrzymać więcej objawień. Zaczął od ostrzeże-
nia przed postawą, która uniemożliwia nam otrzymanie 
więcej objawień. Przeczytaj fragment: Eter 4:8 i zaznacz, 
co przyczyni się do tego, że Pan wstrzyma się z udziele-
niem objawienia i „nie [objawi] […] nic ważniejszego”.

2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, co oznacza „zwalczać słowo Pana” (Eter 4:8)?
 b. W jaki sposób młoda osoba może dzisiaj „zwalczać słowo 
Pana?”

Moroni zawarł słowa Pana, które opisują, jak otrzymać 
od Niego dodatkowe objawienie. W wersetach: Eter 
4:11, 13–15 poszukaj i zaznacz wyrażenia, które wska-
zują, co musimy zrobić, aby otrzymać objawienia od 
Pana i co On zrobi, jeśli wykonamy, o co prosi.

Jakich zasad uczysz się z tych wersetów na temat 
objawienia oraz o tym, jak je uzyskać w życiu? Możesz 
zapisać jedną zasadę, jakiej się nauczyłeś z tych werse-
tów, obok fragmentu: Eter 4:11.

Jedną ważną zasadą, jaką uczymy się od Pana, jest to, 
że gdy okazujemy wielką wiarę w słowa Pana, to 
Pan we własnym czasie i na własny sposób pobło-
gosławi nas, zsyłając dalsze objawienia.

3. W swoim dzienniku do studiowania wyjaśnij, dlaczego 
— twoim zdaniem — musisz okazać wiarę w słowo Boże, 

które już przyjąłeś, zanim Pan objawi ci więcej. Następnie oceń 
siebie w skali od 1 do 10 (gdzie 10 oznacza, że daną czynność wy-
konujesz „bardzo dobrze”), jak — według ciebie — udaje ci się 
okazywać wiarę w słowo Boga, dążąc do postępowania zgodnie z 
Jego słowem w każdym z następujących przykładów:
a. Codzienna modlitwa
 b. Podążanie za podszeptami Ducha Świętego
 c. Popieranie i podążanie za przywódcami twojej gminy, okręgu, 
dystryktu lub palika
 d. Studiowanie słowa Bożego w kościele lub seminarium
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trudności większe niż to, co zazwyczaj jest udziałem 
ludzi. Oliver Cowdery podzielił się tym samym świa-
dectwem o boskości Księgi Mormona na łożu śmierci. 
[…] Ponieważ w czasie długich okresów rozłąki z 
Kościołem i Józefem nadal potwierdzali to, co widzieli i 
słyszeli podczas tego cudownego doświadczenia, ich 
świadectwa są jeszcze potężniejsze” („Trwałe świadec-
two o misji Proroka Józefa”, Ensign lub Liahona, 
listopad 2003, str. 90).

Jak zapisano we fragmencie: Eter 5:2–3, jakiego przy-
wileju związanego z płytami miał dostąpić Prorok 
Józef Smith?

 5. Podobnie jak tych trzech mężczyzn, którzy mieli przy-
wilej zobaczyć złote płyty i o nich świadczyć, ty też mo-

żesz być świadkiem prawdziwości Księgi Mormona. W swoim 
dzienniku do studiowania zapisz kilka sposobów, na jakie możesz 
świadczyć o Księdze Mormona. Ponadto napisz, jak twoje świa-
dectwo o Księdze Mormona może wpływać na innych ludzi.

W następnym tygodniu z modlitwą dąż do możliwości 
świadczenia komuś o Księdze Mormona.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Eter 4–5 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 30: DZIEŃ 2

Eter 6
Wprowadzenie
Zakończywszy zalecone przez Pana przygotowania do 
podróży, Jeredzi weszli na pokład swoich barek. Ufali, 
że Pan poprowadzi ich w trudnej drodze do ziemi 
obiecanej. Pan posłał wiatr, który rzucał barki na fale i 
wielokrotnie zanurzał je w morzu. W ten sposób popy-
chał łodzie ku ziemi obiecanej. Po zasiedleniu nowego 
lądu lud obrał sobie króla, nie zważając na przestrogi 
brata Jereda.

Eter 6:1–12
Pan sprawia, że wiatr pcha barki Jeredów do ziemi obiecanej
Czasami możemy czuć, że trudno jest wykonywać 
wolę Pana, jak na przykład dzielić się ewangelią z 
przyjacielem, pozostać czystym pod względem mo-
ralnym, wybrać przyjaciół, którzy zachowują wysokie 

normy postępowania i wytyczać właściwe priorytety w 
życiu. Pomyśl o innych sytuacjach, w których może być 
trudno wykonywać wolę Pana.   
  
 

Z zapisu podróży Jeredów do ziemi obiecanej można 
się nauczyć zasad, które pomogą, kiedy trudno będzie 
wypełniać przykazania Pana. Przeczytaj fragment: Eter 
2:24–25 i odszukaj, przed jakimi trudnościami uprzedził 
Pan Jeredów w czasie ich podróży do ziemi obiecanej.

Aby przetrwać te trudności Pan nakazał Jeredom zbu-
dować barki, które były „szczelne jak w naczyniu” (Eter 
2:17), z otworami u góry i u dołu, przez które można 
było nabierać powietrza. Przeczytaj fragment: Eter 
6:1–4 i odszukaj, na jakie sposoby Pan przygotował 
Jeredów na trudności związane z podróżą.

Warto wiedzieć, że „[powierzenie] się opiece Pana, 
[ich] Boga” (Eter 6:4) oznacza, że Jeredzi oddali się pod 
opiekę Bogu, aby się o nich troszczył i ich zachował.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Dlaczego Jeredom mogło być trudno zaufać Panu w tej sytuacji?
 b. Jak myślisz, dlaczego zarówno przygotowanie, jak i oddanie 
się Panu było istotne?

Podczas czytania fragmentu: Eter 6:5–11 spróbuj wyobra-
zić sobie, jak by to było podróżować w barce Jeredów.

 2. Aby lepiej przygotować się do rozpoznania zasad, o 
których możesz nauczyć się z tego zapisu, odpowiedz na 

następujące pytania w swoim dzienniku do studiowania:
 a. W jaki sposób Jeredzi okazali, że ufają Panu podczas tej trud-
nej podróży (zob. Eter 6:7, 9)?
 b. W jaki sposób Bóg błogosławił im podczas tej podróży?

Po niemal roku na morzu podróż Jeredów dobiegła 
końca. Przeczytaj werset Eter 6:12 i wskaż, jak czuli się 
oni, gdy dotarli do ziemi obiecanej. Podsumuj, czego 
się nauczyłeś do tej pory podczas lekcji, uzupełniając 
następujące zdanie zawierające zasadę: Jeśli ufamy 
Panu i spełniamy Jego wolę, On   
 .

Jednym ze sposobów dokończenia tego zdania jest 
wyrażenie: „pokieruje biegiem naszego życia”. Aby 
pogłębić zrozumienie tej zasady, przypomnij sobie o 
sytuacjach, w których może być trudno wykonywać 
wolę Pana, a które były wymienione na początku lekcji. 
Podobnie jak to miało miejsce u Jeredów, Pan przy-
gotowuje nas do pokonania trudności, które nastaną 
w życiu, jeśli modlimy się, podążamy za prorokiem i 
przestrzegamy przykazań.
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 3. W swoim dzienniku do studiowania napisz, jak 
można okazać Panu zaufanie. Na podstawie przykładu 

Jeredów, co powinniśmy zrobić, gdy zmagamy się z trudnym 
przykazaniem Pana?

 4. Zastanów się nad następującą zasadą: Jeśli ufamy 
Panu, trudności i przeciwności pomogą nam rozwijać 

się i otrzymywać obiecane błogosławieństwa. (Możesz ją za-
pisać w swoich pismach świętych obok fragmentu: Eter 6:5–10). 
W dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:
 a. W jakim stopniu, twoim zdaniem, rozwijasz się i otrzymujesz 
błogosławieństwa dzięki wiernemu przechodzeniu przez trudności, 
z jakimi się zmagałeś w życiu, lub z jakimi obecnie się zmagasz?
 b. Jak możesz bardziej zaufać Panu i dokładniej podążać za 
Jego wskazówkami w trudnych sytuacjach, z jakimi być może 
będziesz się zmagał?

Eter 6:13–18
Jeredzi uczą swoje dzieci pokory wobec Pana
Wyobraź sobie, że podobnie jak Jeredzi, właśnie 
przebyłeś ocean i dopłynąłeś do całkiem nieznanego 
ci kraju. Przeczytaj fragment: Eter 6:13–18 i zastanów 
się nad odpowiedzią na następujące pytania: Jakie są 
przykłady bycia pokornym wobec Pana? W jaki sposób 
twoi rodzice i inni ludzie zachęcają cię, byś był pokorny 
wobec Pana? Jak myślisz, jaki jest związek między 
pokorą wobec Pana a „nauką z wysoka”? Kiedy czułeś, 
że byłeś „[uczony] z wysoka” (Eter 6:17)?

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Eter 6 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 30: DZIEŃ 3

Eter 7–11
Wprowadzenie
Brat Jereda prorokował, że wyznaczenie króla Jeredów 
doprowadzi ten lud do niewoli. Jego słowa wypełniły 
się, ale nie od razu. Pierwszy król Jeredów, Orihah, pa-
nował sprawiedliwie. Jednakże człowiek o imieniu Je-
red, który został królem dwa pokolenia później, wstąpił 
na tron poprzez utworzenie tajemnego sprzysiężenia. 
W czasie panowania wielu królów Jeredzi przeszli 
przez kilka cyklów: słuchali słów proroków i żyli w 
prawości, potem odrzucali proroków i żyli niegodziwie.

Eter 7
Korihor zagrabia królestwo swego ojca, jego brat odzyskuje 
je, a prorocy potępiają niegodziwość ludzi
Jak, twoim zdaniem, może czuć się osoba żyjąca w 
niewoli? Czy kiedykolwiek czułeś coś podobnego z 
powodu swoich błędnych decyzji? Podczas studiowania 
rozdziałów: Eter 7–11 odszukaj wskazówek, jak możesz 
unikać fizycznej i duchowej niewoli.

Kiedy Jered i jego brat zestarzeli się, Jeredzi chcieli 
mieć króla. Brat Jereda ostrzegł lud, że wybór króla 
doprowadzi ich do niewoli (zob. Eter 6:19–23). Prorocy 
zawsze ostrzegali przed czynami, które prowadzą nas 
do fizycznej lub duchowej niewoli.

 1. W swoim dzienniku do studiowania napisz jeden lub 
dwa przykłady czynów, przed którymi ostrzegają nas 

współcześni prorocy i jak te czyny mogą prowadzić do fizycznej i 
duchowej niewoli.

Pomimo ostrzeżenia brata Jereda lud ten postanowił 
wybrać króla. Przeczytaj fragment: Eter 7:1–2 i poszukaj 
informacji o tym, czy proroctwo brata Jereda wypełniło 
się w czasach Orihaha, który był synem Jereda. Co 
powiedziałbyś komuś, kto żył w czasach króla Orihaha 
i nie wierzył, że proroctwo brata Jereda wypełni się  
w przyszłości.

W ciągu dwóch pokoleń prorocze ostrzeżenie brata 
Jereda wypełniło się. Przeczytaj fragment: Eter 7:3–7 i 
odszukaj, jak żyli Kib i jego lud w niewoli pod panowa-
niem Korihora, którego samolubne pragnienia spra-
wiły, że zbuntował się przeciw własnemu ojcu. Niewola 
ta była skutkiem samolubstwa i buntu.
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 2. W swoim dzienniku do studiowania zapisz, co powie-
działbyś dzisiaj ludziom, którzy nie są posłuszni radom 

proroków i nie czują, że są w duchowej niewoli. (W swojej odpo-
wiedzi możesz powiedzieć, że osoby, które dostają się w du-
chową niewolę, często nie zdają sobie z tego sprawy. Podaj 
przykład z życia – tego, co może sprowadzić duchową niewolę).

Ta część historii dziejów Jeredów przedstawia zasadę, 
że odrzucenie słów proroków prowadzi do nie-
woli. Rozważ, kiedy doświadczyłeś duchowej niewoli 
z powodu nieposłuszeństwa przykazaniom lub radom 
proroków.

Bunt Korihora wobec ojca, Kiba, doprowadził do 
nieustannych waśni i do wojny. W podeszłym wieku 
Kibowi urodził się kolejny syn — Szule. Kiedy Szule 
dorósł, walczył przeciwko swemu buntowniczemu 
bratu, Korihorowi.

 3. Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem i masz za za-
danie opisać historię Szule. Przeczytaj fragment: Eter 7:8–

13 i napisz w swoim dzienniku do studiowania krótki akapit 
— notatkę reporterską na temat najważniejszych wydarzeń z ży-
cia Szule.

Podczas jego panowania pośród ludu pojawiło się 
wielu proroków, którzy ostrzegali lud przed niegodzi-
wością. Przeczytaj fragment: Eter 7:23–25 i odszukaj, o 
czym prorokowali prorocy i jak reagowali na to lu-
dzie. W jaki sposób zareagował Szule? W jaki sposób 
ochrona, którą Szule zapewnił prorokom, przyczyniła 
się do błogosławieństw zesłanych jego ludowi?

Przeczytaj fragment: Eter 7:26–27 i poszukaj, co się 
działo, gdy lud był posłuszny słowom proroków. Szule 
„pamiętał, jak wielkich rzeczy dokonał Pan, przepro-
wadzając jego ojców przez wielkie wody do ziemi 
obiecanej” (Eter 7:27). Kiedy będziesz pamiętać o 
wspaniałych rzeczach, jakie zrobił dla ciebie Pan, wtedy 
zapewne będziesz Mu wdzięczny i będziesz żyć w 
prawy sposób.

Te wydarzenia świadczą o ważnej zasadzie: Kiedy 
pokutujemy, odstępując od niegodziwości, wtedy 
zaczyna nam się powodzić. Słowo powodzić się ozna-
cza „nadzieję”, a także „sukces” i „jest często używane 
w sensie sukcesu materialnego, [ale] niekoniecznie 
oznacza obfitość rzeczy doczesnych — lub nawet sto-
sunkowo wygodne i bezproblemowe życie […].

Osobom prawym naprawdę się powodzi, w tym sensie 
że mają pewność, która zamienia wiarę w czyn i sprzyja 
korzystnym okolicznościom. Nie czekają one, aż otrzy-
mają coś od Pana ani na nagrody od Niego, ale zamiast 
tego proszą Go o przewodnictwo w kwestiach, które 
będą dla nich bardziej korzystne pod względem zarówno 
doczesnym, jak i duchowym. Takie przewodnictwo 
prowadzi do zmiany zawodu, przeprowadzenia się do 

innego miejsca, podjęcia szkolenia lub zdobycia nowych 
umiejętności bądź akceptacji zaistniałej sytuacji przy 
jednoczesnym działaniu w ramach osobistych ograniczeń 
i podążaniu za wskazaniami Ducha” (Alan Webster, „I 
Have a Question”, Ensign, kwiecień 1990, str. 52–53).

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. W jaki sposób zostałeś pobłogosławiony, gdy byłeś posłuszny 
słowom proroków?
 b. Jaka jest jedna rzecz, którą możesz zrobić, aby pełniej dać 
posłuch słowom proroków i otrzymać błogosławieństwa Pana?

Eter 8:1–9:12
Jered — a po nim Akisz — zostali królami Jeredów w 
wyniku tajemnych sprzysiężeń
Przeczytaj następującą listę: muzyka, jakiej słuchasz, 
myśli, jakie do ciebie przychodzą, twoje postępowanie 
w szkole, filmy, jakie oglądasz, twoje zachowanie się 
na randkach, to, co robisz z przyjaciółmi, i to, co robisz, 
kiedy jesteś sam. Dlaczego ktoś, kto czyni niegodzi-
wość, może chcieć ukryć przed przyjaciółmi, rodzicami 
lub przywódcami swoje postępowanie, którego przy-
kłady podano powyżej? Jakie tkwi niebezpieczeństwo 
w angażowaniu się w nieprawe czynności wykonywane 
potajemnie?

Jak zapisano w rozdziale: Eter 8, Omer został królem, 
kiedy umarł Szule, a syn Omera, Jered „zbuntował się 
przeciwko swemu ojcu” (Eter 8:2) i „w sercu pragnął 
królestwa i chwały świata” (Eter 8:7). Wtedy córka 
Jereda wymyśliła sposób na to, by Jered został królem. 
Była piękną kobietą, toteż po tym, jak tańczyła przed 
Akiszem, ten zapragnął ją poślubić. Jered powiedział 
Akiszowi, że może poślubić jego córkę, „jeśli [przy-
niesie mu] głowę króla, [jego] ojca” (Eter 8:12). Akisz 
zawiązał tajemne sprzysiężenie ze swoimi przyjaciółmi, 
aby zabić króla Omera. Tajne sprzysiężenie to grupa 
dwojga lub więcej ludzi związanych przysięgami, aby 
swoje niegodziwe czyny utrzymać w tajemnicy w celu 
uniknięcia konsekwencji popełnienia owych czynów.

Przeczytaj fragment: Eter 8:15–18 i odszukaj w tekście 
wyrażenia i słowa, które opisują motywy i metody 
osób, które przystępują do tajnych sprzysiężeń.

 5. W dzienniku do studiowania odpowiedz na dwa lub 
więcej z następujących pytań:

 a. Dlaczego niektórzy ludzie przystępują do tajnych sprzysiężeń?
 b. Dlaczego, twoim zdaniem, wyniszczające duchowo jest myśle-
nie, że można czynić „wszelkie zło” (Eter 8:16) lub „[czynić, co się 
zechce]” (Eter 8:17), bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji?
 c. Które wyrażenie w wersecie: Eter 8:18 mówi o tym, co Pan 
myśli o tajnych sprzysiężeniach? Dlaczego, twoim zdaniem, takie 
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sprzysiężenia są postrzegane jako „niegodziwe ponad 
wszystko”?

Przeczytaj fragmenty: Eter 8:20–22, 25 i Eter 9:5–6, 
11–12 i poszukaj konsekwencji popierania tajnych 
sprzysiężeń. Podsumuj, czego się dowiedziałeś:  

Jedną z prawd, jakie odnalazłeś w tych wersetach, jest: 
Wspieranie tajemnych sprzysiężeń prowadzi do 
upadku poszczególnych osób i całych społeczeństw.

Moroni przerwał pisanie o wojnach Jeredów, aby się do 
nas zwrócić. Przeczytaj fragment: Eter 8:23–24, 26 i po-
szukaj, w jaki sposób Moroni zachęcał ludzi w naszych 
czasach, aby zastosowali się do jego ostrzeżeń przed 
tajemnymi sprzysiężeniami.

Zastanów się nad odpowiedziami na poniższe pytania: 
Dlaczego, twoim zdaniem, kraj, społeczeństwo lub inna 
grupa jest w „[strasznej sytuacji]” (Eter 8:24), kiedy 
wewnątrz nich działają tajne sprzysiężenia? W jaki 
sposób dotrzymywanie tajemnicy daje moc działania 
tym sprzysiężeniom? W jaki sposób poznanie prawdy 
o tajnych sprzysiężeniach pomoże ludziom walczyć z 
tym złem?

6. Odnieś się do listy czynności podanej na początku tej 
części lekcji. Chociaż podejmowanie nieprawych decyzji w 

tych aspektach życia niekoniecznie byłoby kategoryzowane jako 
tajemne sprzysiężenie, napisz w swoim dzienniku do studiowania 
o niebezpieczeństwach kryjących się za angażowaniem się w 
działania, które skłaniają do ukrywania ich przed ludźmi.

Eter 9:13–11:23
Sukcesywne panowanie królów — niektórzy sprawują 
prawe rządy, a niektórzy rządzą w niegodziwości
Zgodnie z tym, co zapisano w rozdziałach: Eter 9–11 
wielu królów panowało nad Jeredami. Niektórzy spra-
wowali prawe rządy, a niektórzy rządzili w niegodzi-
wości. Przeczytaj fragmenty: Eter 9:26–35 (panowanie 
Heta) i Eter 11:1–8 (panowanie Koma i Szibloma) i 
odszukaj dowody na prawdziwość zasady, że odrzu-
cenie słów proroków może prowadzić do niewoli, 
która to była omawiana wcześniej w trakcie tej lekcji.

Przypomnij sobie, co pomyślałeś o pełniejszym dawa-
niu posłuchu słowom proroków. W nadchodzących 
dniach obierz sobie cel, by podzielić się świadectwem o 
tym, jak ważne jest posłuszeństwo słowom proroków.

7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Eter 7–11 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 30: DZIEŃ 4

Eter 12
Wprowadzenie
Przytoczywszy wieloletnie dzieje Jeredów, Moroni 
napisał o posłudze proroka Etera. Przerwał zapis histo-
ryczny i napisał o błogosławieństwach, które spływają 
na ludzi wykazujących się wiarą w Jezusa Chrystusa. 
Wyznał też, że martwi go pewna sprawa. Obawiał 
się, że ludzie, którzy będą czytać Księgę Mormona w 
dniach ostatnich, nie przyjmą jej z powodu nieudolno-
ści pisarstwa Moroniego i innych autorów. Pan obiecał 
Moroniemu, że wzmocni słabości wszystkich ludzi, 
którzy ukorzą się przed Nim i będą mieli wiarę.
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Eter 12:1–4
Eter głosi Jeredom pokutę
Dlaczego ważne jest, by w łodzi była kotwica? Jakie 
niebezpieczeństwa lub trudności zagrażają łodzi, jeśli 
brak jej kotwicy? Podpisz łódź na obrazku Moje życie. 
Zastanów się nad następującymi pytaniami:

• Jeśli łódź symbolizuje twoje życie, to do czego można 
przyrównać fale?

• Jeśli przyrównamy fale do trudności i niegodziwości, 
jakie będzie czyjeś życie, jeśli ta osoba nie będzie 
miała kotwicy (zob. Mormon 5:18)?

• Co takiego Pan ci dał, co jak kotwica pomaga ci trwać 
bezpiecznie w jednym miejscu?

W trakcie studiowania rozdziału: Eter 12 zastanów się, 
co musisz zrobić, żeby być jak zakotwiczona łódź — 
niezachwiany i bezpieczny, bez względu na otaczające 

cię fale i naciski. Rozdział: Eter 12 rozpoczyna się od 
przedstawienia proroka Etera. Eter żył w czasach, gdy 
ludzie odrzucali proroków i żyli pogrążeni w niego-
dziwości. Przeczytaj wersety: Eter 12:1–3 i określ, co 
zrobiło na tobie największe wrażenie w czynach Etera, 
gdy stawiał czoła niełatwym okolicznościom.

Nakłaniając ludzi do pokuty, Eter uczył o tym, na co 
osoba wierząca w Boga może mieć nadzieję, pomimo 
trudności i otaczającej niegodziwości. Przeczytaj 
werset: Eter 12:4 i zaznacz, czego dotyczy ta nadzieja. 
(Warto wiedzieć, że określenie „miejsce po prawicy 
Ojca” oznacza powrót do obecności Boga i dostąpienie 
życia wiecznego). 

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, w jaki sposób „pełna nadzieja” różni się od zwy-
kłego życzenia, by coś się stało?
b. W jaki sposób wiara w Jezusa Chrystusa pozwala nam mieć 
„pełną nadzieję” na miejsce po prawicy Boga? 

c. Które określenia w wersecie: Eter 12:4 opisują działania 
osoby, która pokłada nadzieję w Jezusie Chrystusie i wierzy w 
Niego?

Na obrazku z początku lekcji przedstawiającym łódź 
oznacz kotwicę słowami wiara i nadzieja.

Werset: Eter 12:4 uczy zasady, że gdy wierzymy w 
Jezusa Chrystusa i pokładamy w Nim nadzieję, sta-
jemy się niezachwiani i będziemy zawsze czynili 
wiele dobra.

Zastanów się nad tym, kiedy w twoim życiu trudno ci 
było być wytrwałym (niezachwianym) i czynić wiele 
dobra. By przygotować się na takie sytuacje, w trakcie 
dalszego studiowania rozdziału: Eter 12 poszukaj, jak 
możesz zwiększać swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa.

Eter 12:5–22
Moroni przypomina cuda i wielkie dzieła, które były 
możliwe dzięki wierze

2. W dzienniku do studiowania dokończ poniższe zdanie 
prawdami ewangelii, dla których szukasz duchowego świa-

dectwa: Chciałbym uzyskać duchowe świadectwo o tym, że…

Niektórzy ludzie czują, że muszą najpierw zobaczyć 
dowód na istnienie jakiejś prawdy, zanim zaczną 
według niej żyć. Taka postawa jest omówiona w 
wersetach: Eter 12:5–6. Przeczytaj te wersety i zaznacz 
fragmenty, które są dla ciebie ważne. (Eter 12:6 jest 
fragmentem do opanowania).

Na podstawie wersetu: Eter 12:6 odpowiedz, co musi 
się stać, zanim otrzymasz świadectwo od Pana? Jakie 
masz skojarzenia, gdy myślisz o wyrażeniu: „wypróbo-
wanie [czyjejś] wiary”?

Niektórzy ludzie błędnie zakładają, że 
„próba wiary” oznacza zawsze „ciężkie 
doświadczenie”. Starszy Richard G. Scott 
z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, 
co oznacza „próba wiary”: „Możecie 
nauczyć się stosować wiarę bardziej 

efektywnie, korzystając z zasady, której nauczał 
Moroni: ‘[…] nie otrzymacie potwierdzenia wcześniej 
jak po wypróbowaniu waszej wiary ’ [Eter 12:6; kursywa 
dodana]. Dlatego za każdym razem, kiedy wypróbowu-
jecie swoją wiarę, działacie w zgodzie z przekonaniem, 
że otrzymacie potwierdzenie poprzez Ducha. Te 
uczucia wzmocnią waszą wiarę. Kiedy będziecie 
powtarzać ten cykl, wasza wiara stanie się mocniejsza” 
(„Podtrzymująca moc wiary w czasach niepewności i 
prób”, Ensign lub Liahona, maj 2003, str. 76). 

Przeczytaj następujące fragmenty z pism świętych i po-
szukaj błogosławieństw, które przychodzą, gdy ludzie 
okazują wiarę:
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• Eter 12:11. O jakim błogosławieństwie mowa?  
  
 

• Eter 12:12–13. Jakie błogosławieństwo było udziałem 
Almy i Amuleka?   
 

• Eter 12:19–22, 30–31. Jakie błogosławieństwa były 
udziałem brata Jereda dzięki wierze?   
  
 

Warto zwrócić uwagę na użycie wyrażeń: aż mieli, do-
póki nie mieli wiary, jeśliby, najpierw, zanim w wersetach: 
Eter 12:7, 12, 17, 18 i 31.

 3. W oparciu o to, co przeczytałeś w rozdziale: Eter 12, 
w dzienniku do studiowania napisz, czego twoim zda-

niem Moroni nauczał o otrzymywaniu duchowego potwierdze-
nia od Pana.

Jedna z zasad nauczanych przez Moroniego, brzmi: 
Jeśli pragniemy potwierdzenia, musimy najpierw 
wykazać się wiarą w Jezusa Chrystusa.

 4. Przeczytaj poniższe przykładowe sytuacje, a następnie 
zapisz w swoim dzienniku do studiowania, w jaki sposób 

można okazać wiarę w Pana (wykorzystaj co najmniej dwie z 
przedstawionych sytuacji):
 a. Młoda kobieta pragnie otrzymać potwierdzenie, że Księga 
Mormona zawiera prawdę.
 b. Młody mężczyzna bardzo chce pomóc swoim najbliższym 
przyjąć ewangelię.
 c. Młoda kobieta prosi Pana o błogosławieństwo dla jej cho-
rego ojca.

 5. W swoim dzienniku do studiowania opisz sytuację, w 
której ty lub ktoś, kogo znasz, otrzymał duchowe potwier-

dzenie wiary lub doświadczył cudu po okazaniu wiary.
Przypomnij sobie zasadę lub doktrynę, co do któ-
rej chciałbyś uzyskać duchowe potwierdzenie (zob. 
ćwiczenie 2. z dzisiejszej lekcji). Co możesz zrobić, by 
okazać wiarę, zanim otrzymasz potwierdzenie?

Fragment do opanowania — Eter 12:6
 6. By ułatwić sobie zapamiętanie wersetu: Eter 12:6, 
przeczytaj ten fragment kilka razy, a następnie zapisz w 

dzienniku do studiowania tyle tekstu, ile udało ci się zapamiętać. 
Potem porównaj to, co zapisałeś, z tekstem w piśmie świętym. 
Przestudiuj ten werset jeszcze raz i po raz drugi zapisz go w 
dzienniku do studiowania.

Eter 12:23–41
Moroni martwi się tym, w jaki sposób ludzie innych 
narodów odniosą się do Księgi Mormona
W wersetach: Eter 12:23–41 Moroni wyraził swoją tro-
skę o to, że ludzie, którzy w ostatnich dniach otrzymają 
Księgę Mormona, nie przyjmą jej z powodu nieudol-
ności zapisów Moroniego i innych autorów. W trakcie 
czytania odpowiedzi, której Pan udzielił Moroniemu w 
wersetach: Eter 12:26–27, poszukaj, w jaki sposób to, 
co słabe, stanie się mocne. (Eter 12:27 jest fragmentem 
do opanowania).

Pisma święte czasami wskazują na zasadę ewangelii 
po słowach jeśli i to. Słowo jeśli poprzedza informację 
o tym, co musimy zrobić, a słowo to mówi nam, co się 
stanie w wyniku naszego czynu. Przeczytaj werset: Eter 
12:27, odszukaj zasadę z „jeśli — to” i zapisz ją poniżej.

Jeśli   
 , 
to Pan   
 .

W tym tygodniu będziesz rozmawiał o tych wersetach 
nieco dokładniej ze swoim nauczycielem. Będziesz 
także studiował i uczył się o rozprawie Moroniego o 
wierze, nadziei i miłości, zawartej w wersetach: Eter 
12:28–41.

Fragment do opanowania — Eter 12:27
By ułatwić sobie zapamiętanie wersetu: Eter 12:27, 
przepisz poniższy tekst na kartce: Ludziom … nawra-
cają … ukazuję … słabość … daję … słabość … pokornego 
ducha … łaski … wszystkich … ukorzą … jeśli … ukorzą 
… wiarę … słabe … mocne.

Przeczytaj ponownie werset: Eter 12:27, zwracając 
uwagę na te słowa. Powtórz tyle tekstu, ile zdołasz, 
patrząc na słowa wypisane na kartce. Umieść tę kartkę 
w miejscu, do którego będziesz zaglądał później tego 
samego lub następnego dnia (na przykład w kieszeni 
lub w swoich pismach świętych). Wielokrotnie przeglą-
daj spisany na kartce werset: Eter 12:27, aż zapamiętasz 
cały fragment.

 7. W swoim dzienniku do studiowania pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami napisz poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Eter 12 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:



318

CZĘŚĆ 31: DZIEŃ 1

Eter 13–15
Wprowadzenie
Prorok Eter prorokował o Nowym Jeruzalem. Ostrzegł 
też Koriantumra, króla Jeredów, że jego lud ulegnie 
zagładzie z powodu niegodziwości. Nakłaniał Koriant-
umra i jego domowników do pokuty. Koriantumr i jego 
lud odrzucili możliwość pokuty, w wyniku czego wojna 
i niegodziwość zdominowały ich kraj na wiele lat, co 
doprowadziło do całkowitej zagłady narodu Jeredów. 
Tylko Eter i Koriantumr przeżyli, by świadczyć o wypeł-
nieniu się proroctwa Etera.

Eter 13:1–12
Moroni zapisuje proroctwa Etera o Nowej Jerozolimie i o 
starej Jerozolimie
Zastanów się nad współczesnymi miastami, które mają 
alternatywne nazwy, opisujące ich szczególne cechy. 
Na przykład Paryż we Francji jest znany też jako Mia-
sto Świateł. Zobacz, czy potrafisz dopasować miasta 
podane poniżej do ich alternatywnych nazw (odpowie-
dzi znajdują się na końcu lekcji).

Kair, Egipt Wietrzne miasto

Manila, Filipiny Miasto tysiąca minaretów

Chicago, USA Wieczne Miasto

Meksyk, Meksyk Perła Orientu

Rzym, Włochy Miasto pałaców

Dzisiejsza lekcja dotyczy dwóch miast mających ode-
grać ważną rolę w dniach ostatnich: (1) Jerozolima i 
(2) Nowe Jeruzalem. W ostatnich dniach te dwa miasta 
będą znane z powodu charakteryzującej je prawości. 
Eter głosił Jeredom, że ziemia, na której mieszkają, jest 
miejscem miasta zwanego Nowe Jeruzalem, które ma 
powstać w przyszłości. 

Przeczytaj wersety: Eter 13:2–8. Pan objawił Prorokowi 
Józefowi Smithowi, że Nowe Jeruzalem z wersetu: Eter 
13:6 zostanie wzniesione w hrabstwie Jackson w stanie 
Missouri w USA (zob. NiP 57:1–4; 84:1–4). Co powie-
dział Eter o tych miastach w wersetach: Eter 13:3, 5? 
Zastanów się, jakby to było mieszkać w takim mieście. 
Przestudiuj wersety: Eter 13:10–11, by dowiedzieć się, 
czego musi doświadczyć każdy człowiek, by mieszkać 
w świętych miastach: Nowym Jeruzalem i w starej Jero-
zolimie (która stanie się święta, gdy zostanie odbudo-
wana dla Pana; zob. Eter 13:5).

Inną nazwą Nowego Jeruzalem jest Syjon (zob. Mojżesz 
7:62; Zasady Wiary 1:10). Choć nie musimy mieszkać w 
Jerozolimie lub Nowym Jeruzalem, wszyscy członkowie 
Kościoła mogą starać się tworzyć Syjon. Możemy przy-
gotowywać się do życia w świętych miejscach, łącznie 
z królestwem celestialnym Boga, poprzez oczyszczanie 
się dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Eter 13:13–15:34
Jeredzi odrzucają Etera, nadal są niegodziwi i prowadzą 
wojnę aż do swojej zagłady
Przeczytaj fragment: Eter 13:13–19 i odszukaj opis wa-
runków panujących w społeczeństwie Jeredów w czasach 
Etera. Przestudiuj fragment: Eter 13:20–22, by dowiedzieć 
się, z jakim przesłaniem Eter przyszedł do Koriantumra i 
jak Koriantumr i jego lud na nie zareagowali.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Na jakie sposoby ludzie w naszych czasach utwardzają swoje 
serca i odrzucają sługi Pana?
 b. Co zrobisz, by pozostać silnym w wierze i dać posłuch sło-
wom proroków?

Jak zapisano w wersetach: Eter 13:23–14:20, Koriant-
umr stoczył walki z kilkoma mężczyznami, którzy 
chcieli odebrać mu królestwo. Byli to Szared, Gilead 
i Lib. Ostatecznie cały naród Jeredów pogrążył się 
w walce. Ostatnim przeciwnikiem Koriantumra był 
człowiek o imieniu Sziz. Rozmiar zniszczeń, które 
przyniosły Jeredom wojny, jest szczegółowo opisany w 
wersetach: Eter 14:21–25 oraz Eter 15:1–2.

Przeczytaj wersety: Eter 15:3–6, by dowiedzieć się, co 
usiłował zrobić Koriantumr, by ocalić od zagłady resztkę 
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ludu. Zastanów się nad tym, dlaczego Sziz odrzucił pro-
pozycję Koriantumra i dlaczego ludzie po obu stronach 
barykady nie chcieli się poddać (zob. też Eter 14:24).

Przeczytaj wersety: Eter 15:12–17 i poszukaj szczegó-
łów dotyczących sytuacji Jeredów. Co jest dla ciebie 
szczególnie tragiczne lub smutne w tym opisie? Pa-
miętaj o tym, że Eter spędził wiele lat, nawołując ludzi 
do pokuty (zob. Eter 12:2–3; 13:20). Przeczytaj wersety: 
Eter 15:18–19 i wskaż konsekwencje, które wynikły z 
odrzucenia Pańskich nawoływań do pokuty. Na pod-
stawie tego, co przeczytałeś, uzupełnij następujące zda-
nie: Jeśli odrzucamy napomnienia Pana, by pokutować,  
  
  
 .

W pustym miejscu możesz zapisać zasadę brzmiącą na 
przykład tak: Jeśli odrzucamy napomnienia Pana, 
by pokutować, Jego Duch wycofuje się i Szatan 
zdobywa władzę nad naszymi sercami.

 2. Posługując się wersetem: Eter 15:19 oraz zasadą, któ-
rej się z niego uczymy, wyjaśnij, dlaczego błędem jest wy-

suwanie poniższych argumentów (co najmniej jednego z nich) 
jako usprawiedliwienia dla unikania pokuty:
 a. Wiem, że filmy, które oglądam, nie są w zgodzie z kościel-
nymi normami, ale nie wydaje mi się, żeby miały na mnie jakiś 
negatywny wpływ.
 b. Picie alkoholu ze znajomymi nie jest niczym złym. Po prostu 
dobrze się bawimy.
 c. To tylko troszeczkę pornografii. To nie tak, że gdzieś wycho-
dzę i zachowuję się niemoralnie. Poza tym mogę przestać, kiedy 
tylko poczuję, że mam to zrobić.
 d. Nie muszę odpokutować teraz. Mogę poczekać do czasu, gdy 
będę się wybierać na misję lub brać ślub w świątyni.

Wersety: Eter 15:20–32 opisują, walkę dwóch armii 
Jeredów do chwili, gdy na polu bitwy pozostają tylko 
ich przywódcy, Koriantumr i Sziz. Wtedy Koriantumr 
zabija Sziza.

Historia Jeredów jest przejmującym przykładem tego, 
co się dzieje z ludźmi, gdy odrzucają oni kolejne na-
woływania Boga do pokuty. Może nie doświadczymy 
natychmiastowego zniszczenia w sensie fizycznym, gdy 
odmówimy pokuty, ale jeśli odrzucimy napomnienia 
Pana, by pokutować, doświadczymy poczucia winy. 

Zastanów się nad następującą wypowie-
dzią Starszego Neila L. Andersena z 
Kworum Dwunastu Apostołów: „Świad-
czę, że Zbawiciel może i chce wybaczać 
nam nasze grzechy. Z wyjątkiem grzechu 
tych, którzy wybierają zatracenie po 

uzyskaniu pełni, nie ma takiego grzechu, którego nie 
można wybaczyć. Cóż to za cudowny przywilej, że 
każdy z nas może odwrócić się od swoich grzechów i 
przyjść do Chrystusa. Boskie wybaczenie jest jednym z 
najsłodszych owoców ewangelii, usuwającym winę i 
ból z naszych serc oraz zastępującym je radością i 
spokojem sumienia” („Odpokutujcie, abym mógł was 
uzdrowić”, Ensign lub Liahona, listopad 2009, str. 41).

Zastanów się, czy w twoim życiu jest coś, co zakłóca 
stałe towarzystwo Ducha Świętego. Rozważ, w jaki 
sposób możesz skorzystać z mocy Zadośćuczynienia 
Jezusa Chrystusa, by dokonać zmian, które pomogą ci 
mieć ze sobą Ducha i powstrzymać moc Szatana.

Z rozdziałów: Eter 13–15 dowiadujemy się, że gniew 
i zemsta prowadzą ludzi do zadawania cierpienia 
sobie i innym. Przeczytaj następujące fragmenty i za-
znacz słowa lub wyrażenia, które uczą tej prawdy: Eter 
13:27; 14:24; 15:6, 22, 28.

Pomyśl o konsekwencjach, jakie może przynieść nie-
kontrolowany gniew w rodzinie czy w innych relacjach 
międzyludzkich. Przypomnij sobie sytuację ze swojego 
życia, w której musiałeś odrzucić uczucie gniewu lub 
chęć zemsty.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Davida E. 
Sorensena, emerytowanego członka Kworum Siedem-
dziesiątych, i poszukaj, w jaki sposób możesz pokonać 
uczucie gniewu lub pragnienie odwetu: „Kiedy ktoś 
skrzywdził nas lub tych, o których się troszczymy, 
cierpienie może wydawać się przytłaczające. Można 
czuć wtedy, że ból czy niesprawiedliwość dominują 
na świecie i że nie mamy innego wyboru, jak szukać 
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zemsty. Lecz Chrystus, Książę Pokoju, naucza nas lep-
szego sposobu. Może trudno wybaczyć tym, którzy nas 
skrzywdzili, ale kiedy to zrobimy, otwieramy się na lep-
szą przyszłość. Nic nie będzie już więcej kontrolowało 
naszej drogi. Kiedy przebaczamy ludziom, uwalniamy 
się, aby wybrać, w jaki sposób chcemy przeżyć nasze 
życie. Przebaczenie oznacza, że problemy z przeszłości 
nie dyktują naszego przeznaczenia i możemy się sku-
pić na przyszłości z miłością Bożą w naszych sercach” 
(„Przebaczenie zmieni gorycz w miłość”, Ensign lub 
Liahona, maj 2003, str. 12).

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: W jakiej sytuacji ty lub osoba, którą znasz, 

poczuliście uzdrowienie i wolność, gdy wybaczyliście?

Możesz przezwyciężyć uczucie gniewu lub chęci zem-
sty, jeśli zwrócisz się do Jezusa Chrystusa i otrzymasz 
moc wybaczenia i pocieszenie płynące z Jego Zadość-
uczynienia. Pamiętaj, by w modlitwie zwrócić się do 
Pana z prośbą o pomoc, której potrzebujesz w tego 
typu sytuacjach.

 4. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Eter 13–15 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
Odpowiedzi do ćwiczenia z początku lekcji, polega-
jącego na dopasowywaniu nazw: Kair, Egipt (Miasto 
tysiąca minaretów); Manila, Filipiny (Perła Orientu); 
Chicago, USA (Wietrzne miasto); Meksyk, Meksyk 
(Miasto pałaców); Rzym, Włochy (Wieczne Miasto).
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WPROWADZENIE DO  

Księgi Moroniego
Dlaczego warto studiować tę księgę?
Podczas studiowania Księgi Moroniego będziesz 
czerpać siłę z przejmującego przykładu oraz 
świadectwa Moroniego. Z nauk Moroniego i jego 
ojca, Mormona, dowiesz się także o podstawowych 
obrzędach i praktykach Kościoła Jezusa Chrystusa, 
o znaczeniu prawych uczynków dokonywanych ze 
szczerą intencją, o sposobie odróżniania dobra od zła 
oraz o związku pomiędzy wiarą, nadzieją i miłością 
bliźniego. Przeczytasz też wezwanie Moroniego do 
modlitwy o osobiste świadectwo o prawdziwości Księgi 
Mormona oraz do „[przystąpienia] do Chrystusa i 
[stawania] się w Nim [doskonałym]” (Moroni 10:32).

Kto napisał tę księgę?
Księgę tę napisał Moroni i zawiera ona jego własne 
słowa, słowa Jezusa Chrystusa skierowane do Jego 
dwunastu uczniów (zob. Moroni 2) oraz słowa jego 
ojca, Mormona (zob. Moroni 7–9). Do czasu zagłady 
Nefitów Moroni służył wśród nich jako przywódca 
wojskowy i przywódca kościelny (zob. Mormon 6:12; 
Moroni 8:1). Podobnie jak inni znaczący autorzy i 
kompilatorzy Księgi Mormona, Moroni był świadkiem 
Zbawiciela. Świadczył: „Widziałem Jezusa […], ze mną 
mówił twarzą w twarz” (Eter 12:39). Moroni był wierny 
swemu świadectwu i był gotów raczej zginąć niż 
wyprzeć się Chrystusa (zob. Moroni 1:1–3).
W 1823 roku, około 1400 lat po ukończeniu zapisu 
Księgi Mormona, Moroni ukazał się Prorokowi 
Józefowi Smithowi jako zmartwychwstała istota i 
poinformował go, że kronika została zakopana na 
wzgórzu w pobliżu domu Józefa. W owym czasie i 
w ciągu następnych kilku lat Moroni przekazywał 
Józefowi Smithowi informacje „odnośnie zamiarów 
Boga oraz jak rządzić się będzie Jego królestwo w 
ostatnich dniach” (Józef Smith — Historia 1:54).

Kiedy i gdzie została napisana ta księga?
Moroni prawdopodobnie spisywał i opracowywał tę 
księgę od  401 do  421 r. n.e. (zob. Mormon 8:4–6; 
Moroni 10:1), kiedy tułał się po świecie, umykając przed 
wrogami czyhającymi na jego życie (zob. Moroni 1:1–3).

CZĘŚĆ 31: DZIEŃ 2

Moroni 1–5
Wprowadzenie
Ukończywszy streszczenie płyt Etera, Moroni napisał: 
„przypuszczałem, że nie będę więcej pisał” (Moroni 
1:1). Jednakże został zachowany przy życiu, aby móc 
zapisać „więcej […], [co] może […] będzie […] miało 
wartość” dla ludzi w dniach ostatnich (Moroni 1:4). 
Rozdziały: Moroni 1–5 potwierdzają wierność Mo-
roniego wobec Jezusa Chrystusa. Zawierają też zarys 
instrukcji dotyczących ważnych obrzędów ewangelii, 
na przykład udzielania sakramentu.

Moroni 1
Moroni wędruje po kraju celem znalezienia bezpiecznego 
miejsca i kontynuuje zapisy
Starszy David E. Sorensen, emerytowany członek 
Kworum Siedemdziesiątych, opowiedział następującą 
historię o młodej kobiecie, która odważyła się bronić 
swoich przekonań:

„Moja wnuczka, Jennifer, została zaproszona przez 
kilka koleżanek ze swej szkoły na obiad i do kina. 
Dziewczęta razem ustaliły, na jaki film pójdą, i Jennifer 
spokojnie dotrzymywała im towarzystwa. Jednakże 
dziewczyna, która wyszła z obiadu, aby kupić dla grupy 
bilety do kina, wróciła z biletami na inny film, niż 
zaplanowano! Powiedziała: ‘To jest wspaniały film i jest 
on dozwolony od lat osiemnastu’.

Zaskoczona Jennifer nie mogła uwierzyć, że sytuacja 
zmieniła się tak szybko. Ale na szczęście, zanim znala-
zła się w tej sytuacji, postanowiła, że nie będzie oglądać 
niedozwolonych filmów. Mogła stanowczo powiedzieć 
przyjaciółkom: ‘Nie mogę oglądać niedozwolonych 
filmów. Moi rodzice nie zgadzają się na to’. Dziewczęta 
odpowiedziały: ‘Ach, chodź! Twoi rodzice nie dowie-
dzą się o tym!’. Jennifer, stawiając temu czoło, mówiła 
dalej: ‘Otóż nie ma to znaczenia, czy moi rodzice będą 
wiedzieć, czy nie. Ja po prostu nie chodzę na niedo-
zwolone filmy!’.

Przyjaciółki Jennifer były zdenerwowane i próbowały 
ją namówić. Powiedziały, że ‘wszystko psuje’. Kiedy 
nie ustąpiła, rzuciły jej bilet i resztę pieniędzy w twarz 
i porzuciły ją na rzecz niedozwolonego filmu. Spędziła 
samotny wieczór ze świadomością odrzucenia przez 
przyjaciółki. Ale była to wielka chwila dla Jennifer i 
naszej rodziny. Zyskała ona pewność siebie, poczucie 
własnej wartości i siłę ducha” („Nie możesz bawić się z 
grzechotnikiem”, Liahona, lipiec 2001, str. 49).



322

Przeczytaj wersety: Moroni 1:1–3 i zwróć uwagę na to, 
że Moroni trwał w wierze samotnie. Moroni i wnuczka 
Starszego Sorensena pokazali, jak pojedyncza osoba 
może postanowić, że opowie się za tym, co uważa 
za słuszne. Ty także możesz decydować o pozornie 
drobnych codziennych sprawach i w ten sposób de-
monstrować swoją wiarę, posłuszeństwo i pragnienie 
naśladowania Chrystusa.

 1. W swoim dzienniku do studiowania opisz sytuację, w 
której postanowiłeś opowiedzieć się za swoimi przekona-

niami lub, poprzez postawę posłuszeństwa, zademonstrować wiarę.

Zastanów się nad tym, w jaki sposób możesz pełniej 
bronić swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Przeczytaj 
werset: Moroni 1:4 i poszukaj powodów, dla których 
Moroni postanowił pisać dalej. Czego możemy nauczyć 
się z przykładu Moroniego i motywów, którymi się 
kierował, kiedy zdecydował się kontynuować zapis dla 
potomków tych ludzi, którzy nastawali na jego życie? 
Co mógłbyś napisać swoim potomkom, co mogłoby 
być dla nich błogosławieństwem? W trakcie studio-
wania rozdziałów: Moroni 2–5 zastanów się, dlaczego 
sprawy, o których Moroni zdecydował się pisać, mają 
„wartość” dla ciebie (Moroni 1:4).

Moroni 2
Moroni zapisuje wskazówki dotyczące nadawania daru 
Ducha Świętego
Pomyśl o swojej konfirmacji jako członka Kościoła, 
kiedy to nałożono ręce na twoją głowę w celu nadania 
ci daru Ducha Świętego. Co pamiętasz z tego obrzędu? 
Przeczytaj wersety: Moroni 2:1–3 i zastanów się nad 
tym, w jaki sposób dar Ducha Świętego jest błogosła-
wieństwem w twoim życiu.

Jedna z prawd ewangelii zawarta w tych wersetach 
brzmi: Godni członkowie posiadający właściwe 
upoważnienie kapłańskie nadają dar Ducha Świę-
tego ochrzczonym członkom przez nałożenie rąk.

Moroni 3
Moroni zapisuje wskazówki dotyczące ustanawiania na 
urzędy kapłańskie
Czy kiedykolwiek widziałeś zapis czyjejś linii upo-
ważnienia kapłańskiego? Taki zapis pokazuje, kto 
ustanowił daną osobę w kapłaństwie, następnie, kto 
ustanowił osobę ustanawiającą, i tak aż do Jezusa 
Chrystusa. Być może posiadasz egzemplarz własnej 

linii upoważnienia kapłańskiego lub widziałeś linię 
swego brata czy ojca. Pomyśl, jak znaczący jest fakt, 
że możemy wyprowadzić linię upoważnienia bezpo-
średnio od Jezusa Chrystusa. Przeczytaj następującą 
wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum 
Dwunastu Apostołów:

„Działanie z boskiego upoważnienia 
wymaga czegoś więcej niż zwykłej umowy 
społecznej. Nie można go uzyskać 
poprzez studia teologiczne czy zgodę 
kongregacji. Nie — w upoważnionym 
dziele Boga musi być moc większa od tej, 

którą już posiadają ludzie w kościelnych ławkach, na 
ulicach czy w seminariach. Fakt ten był znany i uzna-
wany przez wielu uczciwych poszukiwaczy religii na 
przestrzeni wielu pokoleń przed Przywróceniem […].

 W przywróconym Kościele Jezusa Chrystusa możemy 
okazać linię upoważnienia kapłańskiego najmłodszego 
stażem diakona w okręgu, biskupa, który mu przewod-
niczy i proroka, który przewodniczy nam wszystkim. 
Linia ta ciągnie się w nieprzerwanym łańcuchu do 
usługujących aniołów, którzy zostali przysłani sprzed 
oblicza samego Syna Boga, niosąc nam ten nieporów-
nywalny dar niebios” („Nasza najbardziej charaktery-
styczna cecha”, Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 44).

Każdy, kto otrzymuje kapłaństwo Aarona lub Melchi-
zedeka, jest także ustanowiony na urząd w kapłań-
stwie, który niesie ze sobą pewne obowiązki. Przeczytaj 
wersety: Moroni 3:1–4 i poszukaj, jak ustanawia się 
mężczyzn na urzędy kapłańskie, w tym na urząd ka-
płana lub nauczyciela.

W swoim piśmie świętym, obok tych wersetów, możesz 
zapisać następującą prawdę: Mężczyźni są ustana-
wiani do urzędów kapłańskich poprzez nałożenie 
rąk przez tych, którzy mają upoważnienie.

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak myślisz, dlaczego ważne jest, aby ustanowienia na urząd 
kapłański dokonał ktoś, kto już dzierży urząd w kapłaństwie?
 b. Jaką wartość przedstawia dla ciebie fakt, że w Kościele lub w 
twojej rodzinie jest obecne upoważnienie kapłańskie?
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Moroni 4–5
Moroni wyjaśnia, w jaki sposób ma być udzielany sakrament

3. Pomyśl o symbolach sakramentu i o twoich przeży-
ciach związanych z przyjmowaniem sakramentu. Następ-

nie, w dzienniku do studiowania, wykonaj następujące ćwiczenie:
a. Zapisz z pamięci, najlepiej jak potrafisz, jedną z modlitw sa-
kramentalnych, poświęcającą chleb lub wodę.
b. Po przejrzeniu tekstu tych świętych modlitw (zob. Moroni 4:3; 
5:2) i sprawdzeniu, co zapisałeś w pierwszej części tego ćwicze-
nia, zapisz tę część jednej z modlitw sakramentalnych, na którą 
szczególnie zwracasz uwagę, i wyjaśnij, dlaczego ta część jest 
dla ciebie ważna.

Moroni zawarł w swoim zapisie modlitwy związane 
z udzielaniem sakramentu, ponieważ czuł, że mogą 
mieć one „wartość” dla ludzi „kiedyś” (Moroni 1:4). 
Przeczytaj wersety: Moroni 4:1–3 oraz 5:1–2 i odszukaj 
zwroty, które mówią, co oznacza sakramentalny chleb i 
woda. W trakcie czytania warto pamiętać, że we współ-
czesnym Kościele do sakramentu używamy wody, a 
nie wina, zgodnie z objawieniem danym Prorokowi 
Józefowi Smithowi (zob. NiP 27:2).

Podsumuj cel sakramentu, kończąc następujące zda-
nie: Symbole sakramentu pomagają nam pamiętać  

 
.

Zastanów się, dlaczego ciało i krew Zbawiciela są dla 
ciebie ważne.

Cierpienie fizyczne, śmierć, Zmartwychwstanie ciała 
Zbawcy i Jego przemożne cierpienie duchowe, których 
dowodem było przelanie Jego krwi — to wszystko 
umożliwiło odpuszczenie grzechów wszystkim lu-
dziom, którzy okazują wiarę w Niego i pokutują. 
Symbole sakramentu pomagają nam pamiętać o 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
oba z poniższych pytań:

a. W jaki sposób szczere skupienie na Zadośćuczynieniu Zbawi-
ciela w czasie sakramentu pomogło ci i wzmocniło cię duchowo?
b. Co możesz zrobić, by lepiej skoncentrować się na Zadośćuczy-
nieniu Zbawiciela w czasie sakramentu?

By lepiej zrozumieć to, do czego się zobowiązujesz, gdy 
przyjmujesz sakrament, przejrzyj werset: Moroni 4:3 i 
uzupełnij następującą tabelę:

Do zrobienia 
czego się 
zobowiązuję

Co, według 
mnie, oznacza 
dochowanie 
tej części 
przymierza

Co mogę zrobić, 
aby dochować 
tej części 
przymierza

1.

2.

3.

Z wersetu: Moroni 4:3 uczymy się także, że jeśli wiernie 
dotrzymujemy naszej części przymierza sakramentu, 
zawsze możemy mieć z sobą Ducha Pana.

W trakcie czytania poniższej wypowiedzi Starszego 
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów 
pomyśl o tym, w jaki sposób ty odczuwasz dar Ducha 
Świętego w aspektach, o których mówi Apostoł: „Duch 
Pana może być naszym przewodnikiem i będziemy 
błogosławieni poprzez wskazówki i instrukcje oraz 
duchową ochronę w czasie naszej ziemskiej wędrówki” 
(„Aby zawsze mogli mieć z sobą Jego Ducha”, Ensign 
lub Liahona, maj 2006, str. 31).

Myśl o Zadośćuczynieniu Zbawiciela podczas przyj-
mowania sakramentu w niedzielę. Staraj się dotrzymać 
przymierzy zapisanych w tabeli, abyś zawsze mógł 
mieć z sobą Ducha Pana.

5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:
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Przestudiowałem lekcję: Moroni 1–5 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 31: DZIEŃ 3

Moroni 6
Wprowadzenie
Kiedy Moroni kończył swoje zapisy na płytach, wyjaśnił, 
czym powinny charakteryzować się osoby przygotowu-
jące się do dostąpienia chrztu w Kościele. Następnie 
przedstawił obowiązki członków Kościoła związane z 
troską o siebie nawzajem. Wyjaśnił również, jaki jest cel 
spotkań kościelnych i podkreślił, dlaczego powinny być 
prowadzone pod wpływem Ducha Świętego.

Moroni 6:1–3
Moroni podaje wymagania związane z przyjęciem chrztu
Wyobraź sobie, że masz siedmioletniego brata lub 
siostrę. Za kilka miesięcy skończy 8 lat. Twoi rodzice 
poprosili cię o lekcję na domowym wieczorze rodzin-
nym na temat przygotowania do chrztu.

 1. Gdybyś miał tę lekcję przeprowadzić teraz, czego byś 
nauczał, by pomóc rodzeństwu w przygotowaniu się do 

chrztu? Zapisz swoje przemyślenia w dzienniku do studiowania.

Przytoczywszy modlitwy sakramentalne (zob. Moroni 
4–5), Moroni dodał wskazówki dotyczące obrzędu 
chrztu. Przejrzyj wersety: Moroni 6:1–3 i odszukaj, jakie 
są wymagania związane z chrztem. Możesz zaznaczyć 
te wymagania w swoich pismach świętych.

Jak myślisz, co to znaczy, że osoby chcące przyjąć 
chrzest mają „przez swoje czyny [wykazać], że są tego 
[godne]” (Moroni 6:1)?   
  
 

Zastanów się, co twoim zdaniem oznacza „skrucha w 
sercu” i „pokora ducha” (Moroni 6:2) przed chrztem. 
W wersetach: Moroni 6:1–3 Moroni wyjaśnił, iż po-
przez chrzest zawieramy przymierze, że weźmiemy 
na siebie imię Jezusa Chrystusa i będziemy służyć 
Mu do końca. Co robisz, aby zachować i wzmacniać 
swoją determinację, by służyć Jezusowi Chrystusowi?

 2. W swoim dzienniku do studiowania opisz, w jaki spo-
sób od czasu chrztu starasz się zachować i wzmacniać 

swoją determinację, by służyć Jezusowi Chrystusowi.

Moroni 6:4
Moroni wyjaśnia, w jaki sposób troszczyć się o członków 
Kościoła i wzmacniać ich duchowo
Po opisaniu warunków, które trzeba spełnić przed 
chrztem, Moroni wyjaśnił, w jaki sposób osoby nowo 
ochrzczone mogą pozostać wierne przymierzom. Prze-
czytaj werset: Moroni 6:4 i dowiedz się, co robiono, aby 
pomóc nowo nawróconym osobom pozostać wiernymi.

Podsumuj to, czego się nauczyłeś z wersetu: Moroni 
6:4 odnośnie do twoich obowiązków względem innych 
członków Kościoła.   
  
 

Jakie błogosławieństwa niesie wzmacnianie słowem 
Bożym, zgodnie z zapisem w wersecie: Moroni 6:4?

Jedna z ważnych prawd nauczanych w wersecie: Moroni 
6:4 dotyczy tego, że mamy obowiązek pamiętać o 
innych członkach Kościoła i odżywiać ich duchowo.
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Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu 
Apostołów świadczył o ważności wzmacniania siebie 
nawzajem słowem Bożym: „Większość ludzi nie przy-
chodzi do kościoła, żeby poznać kilka nowych faktów 
z ewangelii ani żeby zobaczyć starych znajomych, 
chociaż to wszystko jest ważne. Przychodzą, ponieważ 
pragną przeżyć coś duchowego. Pragną pokoju. Pragną, 
aby umocnić ich wiarę i odnowić nadzieję. W skró-
cie, pragną być nakarmieni dobrym słowem Bożym, 
wzmocnieni mocą z niebios. Ci z nas, którzy zostali po-
wołani, by przemawiać, nauczać czy przewodzić, mają 
obowiązek im to zapewnić, najlepiej jak tylko potrafią” 
(„A Teacher Come from God”,Ensign, maj 1998, str. 26).

Czy kiedykolwiek pomyślałeś o tych wszystkich 
ludziach, którzy się za ciebie modlili, którzy przygoto-
wywali dla ciebie lekcje, zachęcali cię do aktywności w 
Kościele i pomagali ci przejść przez wyzwania, z jakimi 
się zmagasz?

 3. W swoim dzienniku do studiowania napisz o dwóch 
lub trzech osobach, które pamiętały o tobie w szczególny 

sposób lub wzmacniały cię duchowo.

W najbliższym czasie porozmawiaj z członkiem 
rodziny lub przyjacielem o tym, w jaki sposób czyjaś 
pamięć lub wsparcie słowem Bożym były dla ciebie 
błogosławieństwem.

Prezydent Henry B. Eyring z Rady Prezydenta Kościoła 
opowiedział historię pewnego diakona ze swojego 
okręgu, który rozumiał, jak ważne jest wypełnianie 
tego obowiązku wobec innych członków jego kworum:

„Jeden z członków jego kworum mieszkał 
blisko mojego domu. Ten chłopiec z 
mojego sąsiedztwa nigdy nie uczęszczał 
na spotkania kworum i nigdy nie robił 
niczego wspólnie z członkami swego 
kworum. Jego ojczym nie był członkiem 

Kościoła, a jego matka nie chodziła do kościoła.

Prezydium jego kworum diakonów spotkało się na 
radzie pewnego niedzielnego poranka. […] Na spo-
tkaniu swojego prezydium ci 13- letni pasterze przy-
pomnieli sobie o chłopcu, który nigdy nie przychodził. 
Rozmawiali o tym, jak bardzo potrzebował on tego, co 
oni otrzymali. Prezydent wyznaczył swojego doradcę, 
żeby poszukał tej błądzącej owcy.

Znałem tego doradcę i wiedziałem, że był nieśmiały, i 
wiedziałem, jak trudne było to zadanie, więc patrzy-
łem ze zdumieniem przez moje frontowe okno, jak 
doradca wlókł się, mijając mój dom, idąc dalej drogą 
do domu chłopca, który nigdy nie przychodził do 
kościoła. Pasterz miał ręce w kieszeniach. Oczy wbite 
w ziemię. Szedł wolno, w sposób, w jaki szlibyście, nie 
będąc pewni, czy chcecie dojść do celu. Jakieś 20 minut 

później wrócił, idąc ulicą wraz z zagubionym diako-
nem, który kroczył u jego boku. Scena ta powtarzała się 
przez kilka niedziel. Potem ten chłopiec, który zgubił 
się i odnalazł, wyprowadził się.

[…] Po latach byłem na konferencji palika, oddalony o 
kontynent od pokoju, w którym to prezydium spoty-
kało się na radzie. Pewien siwy mężczyzna podszedł 
do mnie i powiedział cicho: ‘Mój wnuk mieszkał w 
pańskim okręgu wiele lat temu’. Z czułością opowie-
dział mi o życiu tego chłopca. A potem spytał mnie, czy 
mógłbym odnaleźć tego diakona, który szedł wolno 
ulicą. Zastanawiał się, czy mógłbym mu podziękować 
i powiedzieć, że jego wnuk, będący teraz mężczyzną, 
wciąż pamięta” („‘Czuwajcie ze mną’” Liahona, lipiec 
2001, str. 45).

Zastanów się nad konkretnymi osobami, o których Pan 
chciałby, byś „pamiętał” lub je „wzmacniał”. Zaplanuj, 
w jaki sposób możesz wspierać je duchowo. Zapisz ich 
imiona na kartce i połóż ją w miejscu, które pomoże ci 
o nich pamiętać.

Moroni 6:5–9
Moroni opisuje cele spotkań kościelnych oraz sposób, w 
jaki powinny być one prowadzone
Wyobraź sobie, że jesteś rodzicem nastolatka, który od 
kilku tygodni mówi, że nie będzie chodzić do kościoła, 
bo wydaje się to nie mieć sensu i jest nudne. Zasta-
nów się nad tym, co mógłbyś powiedzieć, aby zachęcić 
swoje dziecko do pójścia do kościoła oraz jak mógłbyś 
pomóc mu zrozumieć właściwe powody regularnego 
chodzenia do kościoła.

W swoim zapisie Moroni został zainspirowany, by opi-
sać powody, dla których członkowie Kościoła spotykali 
się razem w jego czasach. Przestudiuj wersety: Moroni 
6:5–6 i zastanów się, w jaki sposób mógłbyś uzupełnić 
następujące zdanie: Jako członkowie Kościoła mamy 
się często razem spotykać, aby   
  
 .

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Aposto-
łów przeczytał fragment listu od przyjaciela, w którym 
została opisana zmiana w jego podejściu do przycho-
dzenia do kościoła:

„Pewien mądry przyjaciel napisał:

‘Wiele lat temu zmieniłem swoje nasta-
wienie do chodzenia do kościoła. Już 
nie chodzę do kościoła dla siebie, ale 
po to, żeby myśleć o innych. Mam cel, 
żeby przywitać się z kimś, kto siedzi sam, 

witać gości […], zgłaszać się na ochotnika do różnych 
zadań […].



326

Krótko mówiąc, chodzę co tydzień do kościoła z 
zamiarem bycia aktywnym, a nie biernym, by wywrzeć 
pozytywny wpływ na życie innych. Skutkiem tego moje 
uczestnictwo w spotkaniach jest dużo radośniejsze i 
bardziej satysfakcjonujące’.

Wszystko to pokazuje wieczną zasadę, że jesteśmy 
szczęśliwsi i bardziej spełnieni, kiedy działamy i 
służymy po to, by dawać, a nie po to, by dostawać” 
(„Bezinteresowna służba”, Ensign lub Liahona, maj 
2009, str. 96).

Mogłeś uzupełnić zdanie z poprzedniej strony nastę-
pującymi stwierdzeniami:

Jako członkowie Kościoła mamy się często razem 
spotykać, aby:

• pościć i modlić się.
• wzmacniać się nawzajem duchowo.
• przyjmować sakrament na pamiątkę Pana Jezusa 

Chrystusa.

Zastanów się nad własnymi doświadczeniami, które 
nauczyły cię ważności modlitwy lub postu wspólnie z 
członkami twojego okręgu lub gminy.

 4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jak zmieniłyby się twoje doświadczenia w kościele, gdybyś 
przychodził tam z pragnieniem duchowego wzmacniania innych 
ludzi?
 b. Dlaczego częste przyjmowanie sakramentu na pamiątkę Je-
zusa Chrystusa jest cenne?

 c. W jaki sposób uczęszczanie do kościoła z powodów wymie-
nionych wyżej pomoże ci „[utrzymać] się na dobrej drodze” 
(Moroni 6:4)?

Przeczytaj wersety: Moroni 6:7–8 i poszukaj, czego 
„pilnie strzegli” członkowie Kościoła w czasach Moro-
niego, innymi słowy, do czego przykładali szczególną 
wagę. Dlaczego, twoim zdaniem, ważne jest, byśmy 
nauczali się nawzajem oraz zachęcali do unikania grze-
chu i dokonywania pokuty?

Moroni świadczył, że tak często, jak ze szczerym prag-
nieniem będziemy odpokutowywać i dążyć do uzy-
skania wybaczenia, tak często będzie nam wybaczone. 
Możesz zaznaczyć tę prawdę w wersecie: Moroni 6:8.

Moroni zakończył ten rozdział, nauczając, jak powinny 
być prowadzone nasze spotkania kościelne. Przeczytaj 
fragment: Moroni 6:9 i odszukaj, kto powinien przewo-
dzić naszym spotkaniom kościelnym. Pomyśl o spo-
tkaniu kościelnym, w czasie którego byłeś szczególnie 
świadomy wpływu Ducha Świętego.

W jaki sposób zasada, że spotkania kościelne powinny 
być prowadzone z mocą Ducha Świętego, odnosi się 
do ciebie? Jeśli poproszono cię o przemówienie lub 
lekcję w czasie kościelnego spotkania, w jaki sposób 
przewodnictwo i wpływ Ducha Świętego na tym spo-
tkaniu mogą być silniejsze dzięki tobie?

 5. W dzienniku do studiowania zaplanuj, z jakim nasta-
wieniem zamierzasz uczestniczyć w spotkaniach kościel-

nych w najbliższą niedzielę. Możesz napisać, w jaki sposób 
chcesz zachęcić Ducha Świętego, by pomógł ci oddawać cześć, 
oraz, w jaki sposób chcesz pamiętać o innych ludziach i wzmac-
niać ich poprzez swoje uczestnictwo.

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Moroni 6 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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CZĘŚĆ 31: DZIEŃ 4

Moroni 7:1–19
Wprowadzenie
Moroni zapisał kazanie, które jego ojciec, Mormon, 
wygłosił do swoich „umiłowanych braci” wiele lat 
wcześniej (Moroni 7:2). Lekcja ta omawia pierwszą 
cześć kazania Mormona zawartą w rozdziale: Moroni 7. 
Jej przedmiotem są dobre uczynki wykonywane ze 
szczerym pragnieniem oraz nauka, jak możemy od-
różniać dobro od zła. Podczas następnej lekcji będziesz 
studiować pozostałą część kazania Mormona z roz-
działu: Moroni 7.

Moroni 7:1–10
Mormon uczy naśladowców Jezusa Chrystusa o uczynkach 
i intencjach

Czy kiedykolwiek przekonałeś się, że coś, co wygląda 
ładnie z zewnątrz, nie jest tak dobre wewnątrz? Przy-
kładem tego, może być owoc, na przykład jabłko, które 
jest kwaśne lub zbyt dojrzałe. Wymień dwa lub trzy inne 
przykłady, które przychodzą ci do głowy.   

 

Zastanów się, w jaki sposób te przykłady rzeczy, które 
wydają się dobre, ale w rzeczywistości takie nie są, 
można porównać do zewnętrznego wyglądu i we-
wnętrznych motywów ludzi. Moroni zapisał słowa 
swojego ojca, Mormona, na temat stanu naszych serc, 
gdy czynimy dobro. Przeczytaj fragment: Moroni 7:2–3, 
by dowiedzieć się, do kogo przemawiał Mormon.

Mormon odnosił się do swoich braci, o których wyrażał 
się jako o „miłujących pokój naśladowcach Chrystusa” 
(Moroni 7:3). Przestudiuj fragment: Moroni 7:4–5, aby 

dowiedzieć się, skąd Mormon wiedział, że ci Nefici byli 
prawdziwymi uczniami Zbawiciela.

Czy myślisz, że ktoś może tylko udawać, że jest prawy? 
Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Mormon poruszył tę kwestię w wersecie: Moroni 7:6. 
W trakcie studiowania tego wersetu możesz zaznaczyć 
wyrażenie: „ze szczerym pragnieniem”. Następujące 
wyjaśnienie Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum 
Dwunastu Apostołów pomoże ci zrozumieć, co ozna-
cza „mieć szczere pragnienie”. Podkreśl te fragmenty, 
które są dla ciebie ważne.

„Nie tylko musimy czynić to, co jest prawe. Musimy też 
działać z prawych powodów. Jest na to współczesne 
określenie: w dobrej wierze. Pisma święte często oddają 
właściwe nastawienie umysłu słowami: z prawdziwym 
zamiarem serca lub ze szczerym pragnieniem.

Pisma święte mówią w jasny sposób, że Bóg rozumie 
nasze motywy i stosownie osądzi nasze uczynki” (Pure 
in Heart [1988], str. 15).

Mormon opisał skutki działania osoby, która dąży do 
czynienia dobra, nie mając szczerego pragnienia. Przej-
rzyj wersety: Moroni 7:7–10 i dowiedz się, co się dzieje, 
gdy czynimy dobro, nie mając szczerego pragnienia. 
Z tych wersetów dowiadujemy się, że abyśmy byli 
błogosławieni za dobre uczynki, musimy działać, 
mając szczere pragnienie w sercu. Szczere pragnie-
nie oznacza czynienie dobra z miłości do Boga i do 
innych ludzi.

1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytanie: Jakie różnice zauważyłeś, gdy robiłeś coś do-

brego ze szczerym pragnieniem w przeciwieństwie do robienia 
czegoś dobrego z egoistycznych pobudek?

 2. By lepiej zrozumieć zasadę, że musimy czynić dobro 
ze szczerym pragnieniem serca, by być za to błogosła-

wieni, zastanów się nad następującą sytuacją: Przyjaciel, który 
studiuje Księgę Mormona, prosi cię, byś pomógł mu zrozumieć 
werset: Moroni 7:9. Mówi: „Przeczytałem, że jeśli osoba modli się 
nieszczerze, ’Bóg nie przyjmuje takich modlitw i takie modlenie 
na nic się nie zdaje’. Często czuję, że nie modlę się ze szczerym 
pragnieniem. Czy powinienem przestać się się modlić?”. W 
swoim dzienniku do studiowania napisz, w jaki sposób odpowie-
działbyś na to pytanie i wyjaśnij, dlaczego.
Prezydent Brigham Young udzielił pomocnej rady, w 
jaki sposób możemy zyskać pragnienie szczerej modli-
twy: „Nie ma znaczenia czy wy lub ja mamy ochotę się 
pomodlić. Gdy przychodzi czas na modlitwę, módlcie 
się. Jeśli nie mamy ochoty, powinniśmy się modlić, aż 
jej nabierzemy” (Teachings of Presidents of the Church: 
Brigham Young [1997], str. 45).

Zastanów się, w jaki sposób rada Prezydenta Younga 
może odnosić się do innych przykazań, nie tylko do 
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modlitwy. Często robienie tego, co prawe, pomaga 
wzbudzić pragnienie przestrzegania przykazania z 
prawych pobudek.

 3. By zastosować nauki Mormona, dotyczące znaczenia 
szczerego pragnienia w dobrych uczynkach, wybierz 

jedno z następujących przykazań: post, płacenie dziesięciny, słu-
żenie bliźnim, studiowanie pism świętych, szanowanie rodziców, 
czystość moralna. (Czystość moralna oznacza między innymi za-
chowywanie cnotliwej postawy, gdy korzystamy z Internetu lub 
mediów społecznościowych. Oznacza także nierobienie niczego, 
co mogłoby prowadzić do grzechu seksualnego). Następnie w 
dzienniku do studiowania odpowiedz na następujące pytania:
 a. W jaki sposób byłeś błogosławiony, gdy starałeś się przestrze-
gać tego przykazania ze szczerym zamiarem?
 b. Jakiej wskazówki udzieliłbyś swoim rówieśnikom odnośnie do 
tego, w jaki sposób należy przestrzegać tego przykazania ze 
szczerym pragnieniem?

Moroni 7:11–19
Mormon naucza, w jaki sposób odróżniać dobro od zła
Jak możemy powiedzieć, że coś jest złe, jeśli tego nie 
spróbujemy? Mormon dał nam radę, by pomóc nam w 
tego typu sytuacjach.

 4. Przeczytaj wersety: Moroni 7:11–13 i poszukaj, w jaki 
sposób odróżniać dobro od zła. Możesz zaznaczyć wyra-

żenia, które są dla ciebie ważne. Podsumuj to, czego się nauczy-
łeś z tych wersetów, uzupełniając następujące zdania w swoim 
dzienniku do studiowania pism świętych:
 a. To, co pochodzi od Boga…
 b. To, co pochodzi od diabła…

Mormon stwierdził, że Bóg zachęca nas i przekonuje 
do ciągłego czynienia dobra. Zauważ, że diabeł także 
zachęca nas i przekonuje do czegoś, jak podano w 
wersecie: Moroni 7:12. Pomyśl o niektórych metodach, 
którymi diabeł zachęca nas i przekonuje do grzechu.

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum 
Dwunastu Apostołów omówił motywy 
działania Szatana, gdy ciągle kusi nas do 
złych czynów: „Szatan, czyli Lucyfer, bądź 
Ojciec kłamstw — jakkolwiek chcecie go 
nazywać — jest realny, jest samym 

uosobieniem zła. Jego pobudki są w każdym przy-
padku nikczemne. […] Jest on na wieczność przeciwny 
miłości Boga, Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa oraz 
dziełu pokoju i zbawienia. Walczy z tymi rzeczami, 
kiedykolwiek i gdziekolwiek jest tylko w stanie. Wie, że 
zostanie ostatecznie pokonany i wypędzony, ale jest 
zdeterminowany, by pociągnąć za sobą tak wiele osób, 
jak to tylko możliwe” („Wszyscyśmy na wojnie”, Ensign 
lub Liahona, listopad 2011, str. 44).

 5. Aby przygotować się do stosowania nauk Mormona 
dotyczących odróżniania dobra od zła, wypisz kilka ulu-

bionych programów telewizyjnych, filmów, piosenek, zespołów 
muzycznych, stron internetowych, aplikacji, gier komputerowych 
czy przedmiotów osobistych. (Możesz zmodyfikować tę listę 
zgodnie ze swoimi zainteresowaniami). Powrócisz do tego wpisu 
w dzienniku później w trakcie lekcji.

Przeczytaj wersety: Moroni 7:15–17 i odszukaj prawd, 
które pomogą ci osądzić, czy coś pochodzi od Boga czy 
od diabła.

Duch Chrystusa jest nazywany też światłem Chrystusa 
(zob. Moroni 7:18). Prezydent Boyd K. Packer, Prezy-
dent Kworum Dwunastu Apostołów, wyjaśnił, jak lepiej 
rozumieć pojęcie światła Chrystusa:

„Duch Święty i Światło Chrystusa różnią 
się od siebie. Chociaż niekiedy pisma 
święte opisują je tymi samymi słowami, są 
to dwa odrębne istnienia […].

Im lepiej poznamy Światło Chrystusa, tym 
większe będzie nasze zrozumienie życia i tym głęb-
sza stanie się nasza miłość do całego rodzaju ludz-
kiego […].

Niezależnie od tego, czy to wewnętrzne światło, umie-
jętność rozróżnienia między dobrem a złem, nazwiemy 
Światłem Chrystusa czy też poczuciem moralności lub 
sumieniem, może nas ono kierować, byśmy kontrolo-
wali swoje czyny — oczywiście, jeżeli nie stłumimy lub 
nie uciszymy jego głosu […].

Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko, z każdego kraju, 
każdego wyznania i koloru skóry — wszyscy, nieza-
leżnie od tego, gdzie mieszkają, w co wierzą i co robią 
— mają w sobie niezniszczalne Światło Chrystusa. Pod 
tym względem wszyscy ludzie zostali stworzeni jako 
równi sobie. Światło Chrystusa w każdym jest świadec-
twem tego, że Bóg nie czyni różnicy między ludźmi” 
(„Światło Chrystusa”, Liahona, kwiecień 2005, str. 8–10).

Ochrzczeni członkowie Kościoła mają także dar Ducha 
Świętego, który pomaga im odróżnić dobro od zła. Pre-
zydent Packer uczył: „Duch Święty może działać przez 
Światło Chrystusa” („Światło Chrystusa”, str. 10).

Poszukaj w wersetach: Moroni 7:18–19 rady Mormona 
odnośnie do tego, jak korzystać ze światła Chrystusa, 
które jest w nas. Możesz zaznaczyć słowa lub zwroty z 
tych wersetów, które wskazują na to, że kiedy pilnie 
badamy coś w świetle Chrystusa, możemy odróż-
nić dobro od zła.

Wróć do listy, którą stworzyłeś w swoim dzienniku do 
studiowania w ćwiczeniu 5. Uważnie zastanów się nad 
pozycjami listy i „pilnie [je] zbadaj w świetle Chrystusa” 
(Moroni 7:19), czy te rzeczy pochodzą od Boga, czy nie. 
Poniższe pytania pomogą ci w rozważaniach:
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• Jak bardzo te rzeczy inspirują cię do czynienia dobra, 
wiary w Chrystusa, kochania Boga i służenia Mu?

• Czy któraś z tych rzeczy skłania cię, „aby [czynić] zło, 
nie [wierzyć] w Chrystusa, [wyprzeć] się Go [lub] nie 
[służyć] Bogu”? (Moroni 7:17).

• Czy sądzisz, że powinieneś którąś z tych rzeczy 
wyeliminować ze swego życia? Jeśli tak — jak to 
zrobisz?

Mormon obiecał, że jeśli zdecydujesz się wyeliminować 
ze swego życia wszystko, co nie jest dobre, i „trzymać 
się wszystkiego, co dobre”, staniesz się „[dzieckiem] 
Chrystusa” (Moroni 7:19).

 6. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Moroni 7:1–19 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 32: DZIEŃ 1

Moroni 7:20–48
Wprowadzenie
Zgodnie z zapisem w wersetach: Moroni 7:20–48, 
Mormon dalej wygłaszał kazanie w synagodze, ucząc 
swoich słuchaczy, w jaki sposób „trzymać się wszyst-
kiego, co dobre” (Moroni 7:20–21, 25). Wyjaśnił 
ważność wiary, nadziei i miłości bliźniego. Zakończył 
kazanie błaganiem, by jego słuchacze modlili się do 
Ojca z całego serca o dar miłości bliźniego — Mormon 
określił tę miłość jako „[prawdziwą miłość] Chrystusa” 
(Moroni 7:47).

Moroni 7:20–39
Mormon uczy o wierze w Jezusa Chrystusa
Przejrzyj fragment: Moroni 7:12–13 i zastanów się nad 
tym, czego nauczyłeś się z poprzedniej lekcji o odróż-
nianiu dobra od zła. W pustym miejscu poniżej wymień 
przykłady dobrych rzeczy (tego, co pochodzi od Boga 
i skłania do wiary w Chrystusa) i złych rzeczy (tego, co 
odciąga od wiary w Chrystusa i służenia Bogu):

Dobre rzeczy Złe rzeczy

Zwróć uwagę, że Mormon zachęcał nas do „[trzymania 
się] wszystkiego, co dobre” (Moroni 7:19). Zastanów 
się, co oznacza trzymanie się wszystkiego, co dobre.

Mormon zadał swoim słuchaczom pewne ważne py-
tanie, na które potem odpowiedział. Przeczytaj werset: 
Moroni 7:20 i odszukaj pytanie, na temat którego Mor-
mon miał przemawiać. Następnie przejrzyj wersety: 
Moroni 7:21–26 i poszukaj odpowiedzi na to pytanie.

W czasie lektury wersetów: Moroni 7:21, 25 zaznacz 
słowa lub zwroty, które uczą następującej zasady: 
Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa możemy trzy-
mać się wszystkiego, co dobre.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Na podstawie wersetów: Moroni 7:22–26 odpowiedz, w jaki 
sposób Ojciec Niebieski stara się pomagać nam budować wiarę 
w Jezusa Chrystusa?
 b. Kiedy twoja wiara w Jezusa Chrystusa pomogła ci trzymać się 
dobrych rzeczy lub odrzucić coś złego?

Mormon opisał kilka dobrych rzeczy, które spotykają 
ludzi, którzy okazują wiarę w Jezusa Chrystusa. Prze-
czytaj fragment: Moroni 7:32–34 i zaznacz co najmniej 
jedno błogosławieństwo w każdym z tych wersetów, 
które wypływa z wiary w Jezusa Chrystusa.

 2. Zastanów się z modlitwą nad tym, co możesz zrobić, 
by okazywać większą wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdy 

przyjdzie ci do głowy jakiś pomysł, zapisz go w swoim dzienniku 
do studiowania. Ten pomysł może dotyczyć czegoś konkretnego, 
co pomoże ci wypełniać słowa proroków (zob. Moroni 7:23), 
mod lić się z większą wiarą (zob. Moroni 7:26) lub odpokutować 
za grzech (zob. Moroni 7:34). Gdy zapiszesz swój cel, opisz, jak 
chcesz go zrealizować. Napisz też, co dobrego wniesie realizacja 
tego celu do twojego życia.

Moroni 7:40–43
Mormon uczy o nadziei
W kazaniu zapisanym w rozdziale: Moroni 7 Mormon 
wyróżnił trzy boskie zasady, które są niezbędne do 
osiągnięcia życia wiecznego. Starszy M. Russell Ballard 
z Kworum Dwunastu Apostołów uczył, że te „trzy 
boskie zasady tworzą fundament, na którym możemy 
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wznosić budowlę naszego życia”. Powiedział, że te trzy 
zasady „razem dają nam podstawę, która nas wspiera, 
tak jak nogi trójnogiego stołka” („The Joy of Hope 
Fulfilled”, Ensign, listopad 1992, str. 33).

Poniższy materiał pomoże ci znaleźć te trzy zasady, 
które wyróżnił Mormon. Pierwszą zasadą jest wiara, o 
której uczyłeś się na podstawie fragmentu: Mormon 
7:20–39. Podpisz jedną z nóg stołka na obrazku: Wiara 
w Jezusa Chrystusa. Odszukaj, co symbolizuje druga 
noga stołka, czytając werset: Moroni 7:40. Zapisz tę 
zasadę na drugiej nodze stołka.

Przeczytaj wersety: Moroni 7:41–42 i odszukaj, na 
co, według nauk Mormona, powinniśmy mieć na-
dzieję. (Moroni 7:41 jest fragmentem do opanowa-
nia). Możesz dodać „na życie wieczne” do nazwy na 
drugiej nodze stołka, żeby brzmiała „Nadzieja na życie 
wieczne”.

Prezydent Dieter F. Uchtdorf z Rady Prezydenta 
Kościoła powiedział następujące słowa o nadziei, do 
której odnosił się Mormon:

„Nadzieja to dar Ducha. Jest to nadzieja, 
że poprzez Zadośćuczynienie Chrystusa i 
moc Jego zmartwychwstania, powsta-
niemy do życia wiecznego, a to dzięki 
naszej wierze w Zbawiciela […].

Nadzieja nie jest wiedzą, lecz raczej 
niewzruszoną ufnością, że Pan wypełni Swoje obiet-
nice względem nas. Jest ona przeświadczeniem, że 
jeśli teraz będziemy żyć wedle praw Bożych i słów 
Jego proroków, w przyszłości otrzymamy upragnione 
błogosławieństwa. Oznacza wiarę i wyczekiwanie 
odpowiedzi na nasze modlitwy. Nadzieja manifestuje 
się w zaufaniu, optymizmie, entuzjazmie i cierpliwej 
wytrwałości” („Nieskończona moc nadziei”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2008, str. 21–22).

Jedna zasada, której uczymy się na podstawie werse-
tów: Moroni 7:40–42, brzmi: Jeśli wykazujemy się 
wiarą w Jezusa Chrystusa, możemy poprzez Jego 
Zadośćuczynienie zyskać nadzieję na to, że zmar-
twychwstaniemy do życia wiecznego.

Przeczytaj werset: Moroni 7:43 i znajdź cechy, które 
muszą charakteryzować człowieka mającego wiarę i 
nadzieję, o których mówił Mormon.

Być „[łagodnym] i pokornego serca” oznacza, że ktoś 
jest prawdziwie uniżony, łagodny i uległy woli Pana. 
Jak myślisz, dlaczego łagodność i pokora serca są ko-
nieczne do tego, by mieć wiarę i pokładać nadzieję w 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa?

3. W dzienniku do studiowania pism świętych opisz, w 
jaki sposób twoja wiara w Jezusa Chrystusa i Jego Za-

dośćuczynienie daje ci nadzieję.

Moroni 7:44–48
Mormon naucza o miłości bliźniego
Odwołaj się do rysunku trójnogiego stołka z początku 
lekcji. Przeczytaj werset: Moroni 7:44 i odszukaj trzecią 
zasadę, której uczył Mormon. Podpisz trzecią nogę 
stołka nazwą tej ostatniej zasady.

We fragmencie: Moroni 7:44–48 Mormon podał pełną 
mocy definicję miłości bliźniego. Przeczytaj fragment: 
Moroni 7:45–47 i zaznacz słowa lub zwroty, których 
Mormon użył, by opisać miłość bliźniego. (Moroni 
7:45, 47–48 jest fragmentem do opanowania). By lepiej 
zrozumieć, czego uczył Mormon, możesz zapisać 
niektóre z podanych definicji w swoich pismach świę-
tych: „cierpliwa” oznacza niezłomną wytrwałość, „nie 
zazdrości” oznacza brak zawiści, „nie unosi się pychą” 
oznacza pokorę i łagodność, „nie szuka swego” ozna-
cza, że Bóg i inni ludzie są na pierwszym miejscu, „nie 
daje się łatwo sprowokować” oznacza brak skłonności 
do szybkiego wpadania w złość, „znosi wszystko” 
oznacza akceptację wszelkiej prawdy.

4. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
więcej z następujących pytań:

 a. W oparciu o definicję zawartą w wersetach: Moroni 7:45–47, 
jak myślisz, dlaczego miłość bliźniego jest największym ducho-
wym darem, który możemy otrzymać?
b. Jak myślisz, co to znaczy, że miłość nigdy nie zawodzi.
 c. Jak myślisz, dlaczego jesteśmy niczym, jeśli nie mamy w sobie 
miłości bliźniego?

Wspomniawszy naukę Apostoła Pawła o miłości 
bliźniego z 13. rozdziału I Listu do Koryntian, Starszy 
Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów wy-
jaśnił: „Przyczyną, dla której miłość nigdy nie zawodzi 
i dla której miłość jest większa nawet od najwięcej 
znaczących dobrych czynów, które wymienił, jest to, że 
miłość bliźniego, ‘[prawdziwa miłość Chrystusa]’ (Mo-
roni 7:47), nie jest czynem, ale stanem, sposobem bycia. 
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Miłość bliźniego osiąga się poprzez ciąg uczynków, 
których wynikiem jest nawrócenie się. Miłość bliźniego 
jest czymś, czym człowiek się staje. Tak, jak oświad-
czył Moroni: ‘Jeśli więc ludzie nie będą mieli miłości 
bliźniego, nie będą mogli odziedziczyć’ miejsca, które 
jest dla nich przygotowane w posiadłościach Ojca (Eter 
12:34; kursywa dodana)” („Wyzwanie, byśmy czymś się 
stali”, Liahona, styczeń 2001, str. 42).

Przeczytaj opisy następujących sytuacji i zastanów się, 
w jaki sposób zareagowałbyś na nie, gdybyś był pozba-
wiony daru miłości bliźniego, a w jaki sposób zareago-
wałbyś, gdyby przepełniała cię miłość bliźniego:

• Koledzy ze szkoły śmieją się z ciebie lub z kogoś 
innego.

• Twój brat lub siostra często ci dokucza.
• Nie lubisz jednego z nowych doradców w twoim 

kworum lub w klasie tak, jak lubiłeś poprzedniego 
przywódcę.

Po wyjaśnieniu tego, jak ważne jest doskonalenie miło-
ści bliźniego, Mormon wyjaśnił, w jaki sposób możemy 
pozyskać tę nieodzowną cechę charakteru. Przeczytaj 
wersety: Moroni 7:48 i zaznacz słowa lub zwroty, które 
uczą następującej zasady: Jeśli modlimy się do Ojca 
z całego serca i żyjemy jak prawdziwi naśladowcy 
Jezusa Chrystusa, możemy być napełnieni miłością 
bliźniego. Zastanów się, dlaczego ważne jest, by modlić 
się o ten dar z całego serca, a nie modlić się pobieżnie.

 5. W swoim dzienniku do studiowania opisz sytuację, w 
której czułeś, że Pan pomógł ci okazać miłość bliźniego, 

lub sytuację, w której widziałeś, że ktoś inny okazał miłość bliź-
niego. Jako uzupełnienie wyznacz sobie konkretny cel udoskona-
lenia jednej z cech miłości bliźniego, wymienionych w wersecie: 
Moroni 7:45. Módl się o dar miłości bliźniego podczas realizacji 
swojego celu.

Fragment do opanowania — Moroni 7:41
Zapisz na kartce cały werset. Wyrecytuj go kilka razy. 
Wymazuj (lub wykreślaj) wyrazy lub zwroty z wersetu 
do momentu, gdy będziesz mógł wyrecytować cały 
werset z pamięci.

Fragment do opanowania — Moroni 
7:45, 47–48
Napisz na kartce pierwszą literę każdego słowa z tych 
trzech wersetów. Patrz na kartkę, by ułatwić sobie ich 
recytowanie. Gdy kilka razy wyrecytujesz te wersety, 
wymazuj lub wykreślaj litery, aż będziesz mógł wyre-
cytować wersety z pamięci. Następnie wybierz jedną 
z następujących grup ludzi, której chciałbyś okazywać 

więcej miłości bliźniego: rodzina, kworum lub członko-
wie klasy w kościele, uczniowie z twojej klasy szkol-
nej, przyjaciele lub bliźni. Pomyśl o ludziach, których 
wybrałeś, czytając fragment: Moroni 7:45 i zastanów 
się nad tym, w jaki sposób okażesz tym ludziom więcej 
miłości Chrystusowej.

 6. Zapisz w swoim dzienniku do studiowania jeden lub 
dwa sposoby na okazanie tym ludziom większej miłości 

bliźniego. W czasie nadchodzącego tygodnia módl się, by Pan po-
mógł ci udoskonalić miłość do nich. Pod koniec tygodnia powiedz 
o swoich doświadczeniach przyjacielowi lub członkowi rodziny.

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Moroni 7:20–48 i ukończyłem ją w dniu 
(data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 32: DZIEŃ 2

Moroni 8–9
Wprowadzenie
Rozdział: Moroni 8 to list, który Mormon napisał do 
swojego syna, Moroniego, wyjaśniając, dlaczego małe 
dzieci nie potrzebują chrztu. Mormon nauczał w tym 
liście także o tym, w jaki sposób możemy przygotować 
się, by zamieszkać z Bogiem. Zakończył list, wyraża-
jąc troskę związaną z niegodziwością i nieuchronnie 
zbliżającą się zagładą Nefitów. Rozdział: Moroni 9 to 
ostatni list Mormona do syna. Wyraził w nim smutek 
z powodu niegodziwego stanu Nefitów i nakłaniał 
Moroniego do pilnej pracy, aby pomóc Nefitom w od-
pokutowaniu. Zachęcał syna, aby pomimo zdeprawo-
wania swego ludu był wierny Jezusowi Chrystusowi i 
zawsze pokładał nadzieję w obietnicy życia wiecznego.

Moroni 8:1–24
Mormon napisał do swojego syna, Moroniego, o ludziach, 
którzy potrzebują chrztu
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, dlaczego 
w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostat-
nich nie dokonuje się chrztu dzieci, dopóki nie osiągną 
wieku ośmiu lat? W liście napisanym do Moroniego 
Mormon uczył pewnych ważnych prawd dotyczących 
zbawienia małych dzieci i chrztu. Wspomniał o tym, 
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dlaczego dzieci nie są chrzczone, dopóki nie osiągną 
wieku 8 lat. Mormon rozpoczął list do Moroniego, 
pisząc o sporach pośród Nefitów. Przeczytaj wersety: 
Moroni 8:4–6 i poszukaj doktryny, co do której Nefici 
się spierali. (W trakcie lektury warto wiedzieć, że wielki 
błąd oznacza bardzo poważny błąd).

Przeczytaj werset: Moroni 8:7 i odszukaj, co zrobił 
Mormon, gdy usłyszał o tym problemie. Zbawiciel 
odpowiedział na modlitwę Mormona, wyjaśniając 
mu, dlaczego małe dzieci nie potrzebują chrztu przed 
osiągnięciem wieku odpowiedzialności. Przeczytaj 
fragment: Moroni 8:8–9 i odszukaj, dlaczego, zgodnie 
ze słowami Zbawiciela, niemowlęta i małe dzieci nie 
muszą być chrzczone.

W wersecie: Moroni 8:8 określenie „przekleństwo 
Adama” odnosi się do odsunięcia Adama sprzed obli-
cza Boga w wyniku Upadku. Najwidoczniej niektórzy 
Nefici nie rozumieli doktryny chrztu. Dlatego błędnie 
wierzyli, że małe dzieci są niegodne przebywania w 
obecności Boga bez obrzędu chrztu. Chcieli je chrzcić, 
gdy te były bardzo małe. W zrozumieniu tego wersetu 
może pomóc wyjaśnienie, że grzech jest „umyślnym 
nieposłuszeństwem wobec przykazań Boga” (Guide 
to the Scriptures, „Sin”, adres internetowy: scriptures.
lds.org). By pełniej zrozumieć doktrynę zawartą w 
tym wersecie, możesz przeczytać odsyłacz do wersetu: 
Moroni 8:8, którym jest druga zasada wiary.

Przeczytaj werset: Moroni 8:10 i poszukaj słów, które 
uzupełnią następującą prawdę: Pokuta i chrzest są 
konieczne dla wszystkich, którzy  

.

Tylko ludzie, którzy są odpowiedzialni za swoje czyny 
i zdolni do popełnienia grzechu, potrzebują pokuty i 
chrztu, dlatego Mormon uczył, że błędem jest chrzcze-
nie dzieci, zanim staną się odpowiedzialne za to,co 
robią. Przeczytaj wersety: Moroni 8:11–13, 18–22 i po-
szukaj, jak Mormon wyjaśnił, dlaczego chrzest małych 
dzieci nie jest właściwy. Te wersety uczą następującej 
doktryny: Małe dzieci są zbawione poprzez Zadość-
uczynienie Jezusa Chrystusa.

Zgodnie z wolą Pana — wiek, w którym człowiek 
zaczyna być odpowiedzialny za swoje czyny, to 8 lat 
(zob. NiP 68:25–27; Joseph Smith Translation: Genesis 
17:11 [w dodatku do anglojęzycznej wersji Biblii Króla 
Jakuba]). Przed ósmym rokiem życia dzieci nie są 
zdolne do grzechu, ponieważ Szatan nie ma mocy, by 
je kusić (zob. NiP 29:46–47). Wszystkie błędy, które 
dzieci popełniają przed ósmym rokiem życia, nie są 
uważane za grzech.

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwu-
nastu Apostołów wyjaśnił, dlaczego małe 
dzieci nie mogą popełnić grzechu: „Na 
podstawie naszych doktryn rozumiemy, że 
zanim dziecko osiągnie wiek odpowie-
dzialności, ‘nie [jest] zdolne do popełnie-

nia grzechu’ (Moroni 8:8). W tym czasie dziecko może 
popełniać błędy, nawet bardzo poważne i przynoszące 
szkodę, które muszą być naprawione, lecz jego uczynki 
nie są zaliczane do grzechów” („Sins and Mistakes”, 
Ensign, październik 1996, str. 65).
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W części swego listu Mormon świadczy także, że małe 
dzieci „mają życie w Chrystusie” i że w przypadku 
śmierci przed ukończeniem ósmego roku życia są one 
odkupione dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa 
(zob. Moroni 8:12–15, 22).

Wyjaśniając, dlaczego niemowlęta i małe dzieci nie 
potrzebują chrztu, Mormon złożył świadectwo o nastę-
pującej zasadzie: Bóg jest doskonale sprawiedliwy 
w Swoim postępowaniu z Jego dziećmi. Ozna-
cza to, że Bóg sprawi, że każdy otrzyma należną mu, 
sprawied liwą szansę, by dostąpić zbawienia.

 1. Poniższe ćwiczenie pomoże ci wyjaśniać doktryny za-
warte w pierwszej części rozdziału Moroni 8. Wybierz 

jedną sytuację (lub obie) z podanych poniżej i w dzienniku do 
studiowania zapisz jeden lub dwa wersety z fragmentu: Moroni 
8:8–24, które pomogą ci odpowiednio zareagować na wątpliwo-
ści osoby, w zależności od sytuacji. Następnie napisz kilka lub kil-
kanaście zdań o tym, jak zareagowałbyś w danej sytuacji. W 
swojej wypowiedzi użyj wersetów z pism świętych.
 a. Jako misjonarz spotykasz mężczyznę, który szczerze poszukuje 
prawdy. Mówi, że przez całe życie wpajano mu, że małe dzieci są 
grzeszne, gdy się rodzą, a to z powodu występku Adama. Mężczy-
zna ten jest przekonany, że kiedy niemowlęta umierają bez 
chrztu, umierają w grzechu i nie mogą zostać zbawione.
 b. Nowo nawrócony zgadza się, że chrzest ośmioletnich dzieci jest 
dobrym pomysłem, ale pyta: „Przecież nie ma to znaczenia, czy lu-
dzie są ochrzczeni w wieku ośmiu miesięcy czy ośmiu lat, prawda?”.

Moroni 8:25–30
Mormon uczy, co musimy zrobić, by móc zamieszkać z 
Bogiem
Po omówieniu kwestii, dlaczego małe dzieci nie po-
trzebują chrztu, Mormon uczył, że ludzie, którzy osiąg-
nęli wiek odpowiedzialności, muszą być ochrzczeni. 
Wyjaśnił też, co musimy zrobić po naszym chrzcie, by 
móc żyć z Bogiem.

Przeczytaj fragment: Moroni 8:25–26 i poszukaj, co 
musimy zrobić i jakie cechy musimy w sobie rozwinąć, 
by móc przebywać z Bogiem. Możesz zaznaczyć te 
wyrażenia w swoich pismach świętych. Warto wiedzieć, 
że „łagodność” oznacza uległość względem woli Boga, 
a „pokora serca” oznacza prawdziwe ukorzenie się.

Możesz zapisać następującą zasadę w swoich pismach 
świętych obok wersetów: Moroni 8:25–26: Dzięki 
wiernemu posłuszeństwu przykazaniom, możemy 
otrzymać Ducha Świętego, co przygotuje nas do 
życia z Bogiem.

 2. Poniższe pytania pomogą ci lepiej zrozumieć wersety: 
Moroni 8:25–26. Zastanów się nad wszystkimi pytaniami i 

odpowiedz na dwa lub więcej z nich w dzienniku do studiowania:

 a. Jak myślisz, dlaczego uzyskanie odpuszczenia grzechów może 
prowadzić do łagodności i pokory serca?
 b. W jaki sposób łagodność i pokora serca zapraszają Ducha 
Świętego do twojego życia?
 c. W jaki sposób towarzystwo Ducha Świętego pomoże ci przy-
gotować się do życia z Bogiem?
 d. Mormon uczył, że jeśli chcemy być wypełnieni trwałą miło-
ścią, musimy się pilnie modlić. Jak myślisz, dlaczego pilność w 
modlitwie jest niezbędna, jeśli chcemy być napełnieni miłością?

W wersecie: Moroni 8:27 Mormon potępił grzech 
dumy wśród Nefitów. Przeczytaj werset: Moroni 8:27 i 
poszukaj, co się stało z powodu dumy Nefitów. Na-
stępnie porównaj to ze skutkami łagodności i pokory 
serca, wymienionymi w wersecie: Moroni 8:26.

Mormon zachęcał Moroniego do modlitwy o to, by 
Nefici odpokutowali i dostąpili błogosławieństw, które 
opisał w swoim liście (zob. Moroni 8:28–30). Korzysta-
jąc z rady Mormona udzielonej synowi, rozważ mod-
litwę za konkretne znane ci osoby, które potrzebują 
błogosławieństw ewangelii i staraj się znaleźć sposób, 
by im pomóc.

Moroni 9:1–20
Mormon opisuje niegodziwość Nefitów i Lamanitów
Przypomnij sobie sytuację, w której starałeś się komuś 
pomóc, ale ta osoba odrzucała twoje wysiłki. Jak mogą 
reagować niektórzy ludzie, kiedy ich dobre intencje są 
wielokrotnie odrzucane przez tych, którym starają się 
pomóc? Gdy będziesz studiował drugi list Mormona 
do Moroniego, znajdujący się w rozdziale Moroni 9, 
poszukaj, jak Mormon zachęcał syna, by nie rezygno-
wał z wysiłków na rzecz Nefitów.

Przeczytaj werset: Moroni 9:1 i poszukaj słowa, któ-
rego Mormon użył, by opisać temat swego listu. Zwróć 
uwagę, że słowo bolesny użyte w tym kontekście ozna-
cza coś wyjątkowo niepokojącego. W wersetach: Mo-
roni 9:2–19 Mormon opisał niektóre z niepokojących 
spraw, które miały miejsce wśród ludzi i ukazywały, jak 
bardzo stali się oni niegodziwi. Podobnie jak Eter, który 
był prorokiem pośród Jeredów, Mormon świadczył o 
gniewie i niegodziwości, która opanowała jego naród. 
Obawiał się, że Duch Pana przestał już z nimi przeby-
wać (zob. Moroni 9:4).

Zastanów się, dlaczego Mormon nadal działał wśród 
Nefitów, mimo że znieczulili swoje serca na słowo 
Boga i odrzucali wysiłki proroków, by im pomóc.

Mormon udzielił Moroniemu pewnej ważnej rady na 
temat służby ludziom, których serca nie są otwarte. 
Przeczytaj wersety: Moroni 9:3–6 i zaznacz słowa lub 
zwroty, które uczą następującej zasady: Mamy pilnie 
trudzić się w służbie Bogu, nawet jeśli ci, którym 
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służymy, nie reagują w odpowiedni sposób. Wer-
set 6. może szczególnie pomóc w nauce tej zasady.

Moroni 9:21–26
Mormon zachęca Moroniego, aby był wierny
Pomyśl o ostatnich wydarzeniach mających miejsce w 
twojej społeczności, kraju lub na świecie, które mogą 
wywoływać zniechęcenie. Przeczytaj wersety: Moroni 
9:25–26 i poszukaj rady, jakiej Mormon udzielił Moro-
niemu w kwestii zachowania się w tak zniechęcających 
okolicznościach.

 3. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania: Co, według Mormona, powinno „pozostać w 

myślach [Moroniego] na zawsze” (Moroni 9:25)? W jaki sposób 
pamięć o Zbawicielu i Jego Zadośćuczynieniu pomaga ci, gdy 
znajdujesz się w trudnej sytuacji lub gdy zewsząd otacza cię nie-
godziwość?

Z rady Mormona udzielonej Moroniemu możemy się 
nauczyć następującej zasady: Jeśli będziemy wierni 
Jezusowi Chrystusowi, On nas podniesie, nawet 
pośród otaczających nas trudności i niegodziwości. 
Być „wiernym Chrystusowi” może oznaczać ciągłe 
dokładanie starań, aby zachowywać się jak przystało na 
prawdziwego ucznia Zbawiciela, pamiętać o Zbawi-
cielu i Jego Zadośćuczynieniu i wiernie przestrzegać 
Jego przykazań.

 4. W swoim dzienniku do studiowania opisz sytuację ze 
swojego życia lub z życia bliskiej ci osoby, w której po-

twierdziła się powyższa zasada.

Pomyśl o tym, w jaki sposób możesz być bardziej 
wierny Chrystusowi w chwilach, gdy otacza cię niego-
dziwość lub znajdujesz się w trudnych okolicznościach.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Moroni 8–9 i ukończyłem ją w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 32: DZIEŃ 3

Moroni 10:1–7,  
27–29
Wprowadzenie
Moroni zachęcał Lamanitów i wszystkich, którzy 
będą czytali jego świadectwo, aby poprosili Boga o 
potwierdzenie prawdziwości tych słów. Nauczał, że 
świadectwo o Księdze Mormona i o Jezusie Chrystusie 
nadejdzie dzięki mocy Ducha Świętego. Moroni śmiało 
oświadczył, że spotka się ze swoimi czytelnikami przed 
sądem Bożym, na którym sam Bóg poświadczy praw-
dziwość jego słów.

Moroni 10:1–7
Moroni zachęca nas, byśmy uzyskali świadectwo o Księdze 
Mormona i o Jezusie Chrystusie
Przejrzyj lekcje wprowadzające do Księgi Mormona w 
Części 1. tego podręcznika. Czy pamiętasz cel istnienia 
kamienia zwornikowego w łuku konstrukcyjnym i to, 
w jaki sposób kamień zwornikowy odnosi się do Księgi 
Mormona? Otwórz Księgę Mormona na Przedmowie 
(znajdziesz ją na początku Księgi) i przeczytaj słowa 
Proroka Józefa Smitha w piątym akapicie.

Prorok Józef Smith określił Księgę Mormona jako 
„podstawę naszej religii”, co oznacza, że nasze świa-
dectwo o Księdze Mormona podtrzymuje i wzmacnia 
nasze świadectwo o wszystkich prawdach przywró-
conej ewangelii. Przeczytaj ostatni akapit Przedmowy 
do Księgi Mormona i poszukaj prawd, które człowiek 
może poznać, zdobywając świadectwo o Księdze 
Mormona. Zwornik spaja łuk, a w jaki sposób Księga 
Mormona spaja i umacnia twoje świadectwo?

Około 1400 lat przed tym, jak Józef Smith otrzymał 
złote płyty, Moroni zakończył zapisy swego ojca, po raz 
ostatni kierując słowa zachęty do tych, którzy w dniach 
ostatnich otrzymają Księgę Mormona (zob. Moroni 
10:1–2). Słowo zachęta oznacza tu usilne nakłanianie. 
Moroni użył tego słowa pięciokrotnie w ostatnim 
rozdziale Księgi Mormona. Moroni zachęcał wszyst-
kich, którzy otrzymają Księgę Mormona, aby dążyli do 
zdobycia świadectwa o jej prawdziwości i boskości.

Przeczytaj wersety: Moroni 10:3–4 i określ, co — zgod-
nie z naukami Moroniego — powinniśmy robić, by 
zdobyć świadectwo o Księdze Mormona. Możesz 
zaznaczyć odpowiednie fragmenty w swoich pismach 
świętych. Przestudiuj poniższą informację o każdej rze-
czy, którą — według Moroniego — powinniśmy robić:
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Zwornik

„[Przeczytanie] tych słów”
Pierwszym krokiem do zdobycia świadectwa o 
prawdziwości Księgi Mormona jest jej lektura. Starszy 
Tad R. Callister z Prezydium Kworum 
Siedemdziesiątych opowiedział o tym, w jaki sposób 
pewna młoda kobieta skorzystała na przeczytaniu całej 
Księgi Mormona:

„Pewna 14- letnia dziewczyna […] powiedziała, że 
rozmawiała o religii z jedną ze szkolnych koleżanek. 
Koleżanka zapytała: ‘Do jakiego wyznania należysz?’.

Odpowiedziała ona: ‘Do Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich, czyli mormonów’.

Koleżanka odparła: ‘Znam ten Kościół i wiem, że nie 
jest prawdziwy’.

‘Skąd wiesz?’ — zapytała.

‘Bo go analizowałam’ — padła odpowiedź.

‘A czytałaś Księgę Mormona?’.

‘Nie — odpowiedziała — nie czytałam’.

Wówczas ta słodka, młoda dziewczyna powiedziała: 
‘W takim razie nie przeanalizowałaś mojego Kościoła, 
bo ja przeczytałam każdą stronę w Księdze Mormona i 
wiem, że jest to prawda’” („Księga Mormona — księga 
od Boga”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 76).

Jak myślisz, dlaczego czytanie Księgi Mormona jest 
kluczem do uzyskania świadectwa o jej prawdziwości?  
  
 

„Przypomnieli sobie, jak miłosierny był Pan ludziom”
Następnym krokiem w tym procesie jest pamięć o tym, 
„jak miłosierny był Pan ludziom”. Pamięć o miłosierdziu 
Pana okazanym w naszym życiu może zmiękczyć nasze 
serca i przygotować nas na otrzymanie Ducha Świętego. 

Zastanów się, kiedy doświadczyłeś miłosierdzia Pana w 
swoim życiu.

Na początku Księgi Mormona Nefi oświadczył, że 
jego zapisy wykażą nam troskliwe miłosierdzie Pana 
(zob. 1 Nefi 1:20). Na końcu Księgi Mormona Moroni 
poprosił nas, byśmy pamiętali, jak miłosierny dla nas 
jest Pan (zob. Moroni 10:3). Możesz zapisać odsyłacz 
1 Nefi 1:20 obok wersetu: Moroni 10:3.

 1. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:

 a. Jaki dowód na miłosierdzie Pana widziałeś w swoim życiu?
 b. Jak myślisz, w jaki sposób pamięć o miłosierdziu Pana po-
maga ludziom uzyskać świadectwo o Księdze Mormona?

Pamięć o miłosierdziu, jakie Pan okazał ludziom i nam 
samym, pomoże nam przygotować się na rozważanie 
osobistego przesłania Księgi Mormona dla nas.

„W sercu rozważać”
Następnym krokiem, o którym pisze Moroni, jest 
„rozważanie w sercu”. Starszy Marvin J. Ashton z 
Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, w jaki sposób 
rozważanie pomoże nam otrzymać Ducha Świętego:

„Gdy studiuję pisma święte, słowo 
rozważać, użyte tak często w Księdze 
Mormona, jest dla mnie poruszającym 
wyzwaniem. Słowniki mówią, że rozważać 
oznacza rozpatrywać coś w umyśle, 
głęboko się nad czymś zastanawiać, 

deliberować, medytować […]. Moroni użył tego słowa, 
kończąc swój zapis (zob. Moroni 10:3).

Poprzez rozważanie dajemy Duchowi możliwość 
wpłynięcia na nas i pokierowania nami. Rozważanie 
jest silnym ogniwem pomiędzy sercem a umysłem. 
Kiedy czytamy pisma święte, nasze serca i umysły 
są poruszone. Jeśli korzystamy z daru rozważania, 
możemy wziąć pod uwagę prawdy wieczne i zdać sobie 
sprawę, jak wprowadzić je do naszych codziennych 
działań […].

Rozważanie jest pracą umysłową o charakterze 
postępowym. To wspaniały dar dla tych, którzy 
nauczyli się go używać. Jeśli będziemy korzystać z daru 
rozważania, znajdziemy zrozumienie, oświecenie i 
praktyczne zastosowanie” („There Are Many Gifts”, 
Ensign, listopad 1987, str. 20).

 2. W dzienniku do studiowania odpowiedz na jedno lub 
oba następujące pytania:

 a. W jaki sposób rozważanie treści Księgi Mormona pomogło ci 
poczuć wpływ Ducha Świętego?
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 b. Co mógłbyś zrobić, aby systematyczniej i skuteczniej odda-
wać się rozważaniom podczas studiowania pism świętych?

„Zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, 
mając wiarę w Chrystusa”
Kiedy ludzie „[modlą] się szczerze i z prawdziwym 
zamiarem”, oznacza to, „że będą mieli zamiar działać 
zgodnie z odpowiedzią, jaką otrzymają od Boga” 
(„Abyście głosili moją ewangelię”, [2005], str. 111).

Pewien mężczyzna, Rodolfo Armando Pérez Bonilla, 
poznał znaczenie modlitwy wypowiadanej ze szczerym 
zamiarem. Został ochrzczony w wieku dziewięciu lat, 
ale jego rodzina nie była aktywna w Kościele. Gdy był 
nastolatkiem, zaczął zastanawiać się nad ewangelią i 
oto, co przeżył:

„Od czasu do czasu modliłem się, aby poznać właściwą 
drogę, ale moja modlitwa przypominała raczej przelotną 
myśl niż szczere zapytanie. Wtedy pewnego wieczora 
postanowiłem pomodlić się z ‘prawdziwym zamiarem’.

Powiedziałem Ojcu Niebieskiemu, że chciałem Go 
poznać i należeć do Jego prawdziwego Kościoła. 
Obiecałem: ‘Jeśli uczynisz mi wiadomym, czy Józef 
Smith jest prawdziwym prorokiem i czy Księga 
Mormona jest prawdziwa, zrobię wszystko, aby 
wypełniać Twoją wolę. Jeśli Kościół Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich jest prawdziwym 
Kościołem, będę podążał za jego naukami i nigdy od 
niego nie odstąpię’.

Nie miałem żadnego spektakularnego objawienia, ale 
poczułem spokój i poszedłem do łóżka. Kilka godzin 

później obudziłem się z wyraźną myślą: ‘Józef Smith 
jest prawdziwym prorokiem, a Księga Mormona 
zawiera prawdę’. Myśli tej towarzyszył nieopisany 
spokój.  Znowu zasnąłem tylko po to, żeby później 
obudzić się z dokładnie tą samą myślą i uczuciem.

Od tamtego czasu nigdy nie wątpiłem w to, że Józef 
Smith jest prawdziwym prorokiem. Wiem, że to jest 
dzieło Zbawiciela i że Ojciec Niebieski odpowie 
na nasze szczere prośby” („Skąd wiem”, Liahona, 
październik 2011, str. 64).

 3. Zastanów się nad tym, jak bardzo chcesz mieć silne 
świadectwo o prawdziwości Księgi Mormona. Napisz w 

swoim dzienniku do studiowania o kilku rzeczach, które już zro-
biłeś, by uzyskać świadectwo o Księdze Mormona. Następnie na-
pisz, co mógłbyś zrobić, by zdobyć silniejsze świadectwo o 
Księdze Mormona.

Poszukaj w wersecie: Moroni 10:4 tego, co zgodnie ze 
świadectwem Moroniego Bóg zrobi dla ludzi, którzy 
przejdą proces lektury, pamiętania, rozważania i pytania. 
Możesz zaznaczyć tę obietnicę w swoich pismach świę-
tych. (Moroni 10:4–5 jest fragmentem do opanowania).

Przeczytaj fragment: Moroni 10:5–7 i poszukaj tego, 
czego jeszcze możemy się dowiedzieć przez Ducha 
Świętego, zgodnie z obietnicą Moroniego.
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Jedna zasada, której możemy się nauczyć z wersetów: 
Moroni 10:3–7 brzmi: Jeśli prosimy z wiarą, poprzez 
Ducha Świętego możemy uzyskać świadectwo 
o Księdze Mormona i o Jezusie Chrystusie. Mo-
żesz zapisać tę zasadę przy tych wersetach w swoich 
pismach świętych.

 4. W dzienniku do studiowania wykonaj następujące 
ćwiczenia:

 a. Zapisz, w jaki sposób lektura, pamiętanie, rozważanie i mod-
litwa w tym roku wzmocniły twoje świadectwo o Księdze Mor-
mona i jej prawdach lub pomogły ci uzyskać to świadectwo.
 b. Przypomnij sobie sytuację, w której odczuwałeś wpływ Ducha 
Świętego poświadczającego prawdziwość Księgi Mormona lub 
innej prawdy ewangelii. Ważne jest, by pamiętać, że większość 
objawień nie przychodzi w spektakularny sposób. Większość lu-
dzi czuje ciche i subtelne podszepty Ducha Świętego, takie jak 
ciepłe, spokojne uczucie lub pewność, że coś jest prawdą. Duch 
może też świadczyć nam o prawdach ewangelii „słowo po sło-
wie”, pomagając nam uczyć się prawd stopniowo, z upływem 
czasu. Opisz sytuację, w której czułeś potwierdzające świadectwo 
Ducha Świętego.

Moroni 10:27–29
Moroni świadczy, że spotka się z nami na sądzie Bożym
Przeczytaj wersety: Moroni 10:27–29 i zastanów się nad 
tym, w jaki sposób wersety te uczą nas następującej 
zasady: Ludzie, którzy otrzymają Księgę Mormona, 
będą pociągnięci do odpowiedzialności przed Bo-
giem za to, jak na nią zareagowali. Wyobraź sobie, 
że możesz spotkać Moroniego na sądzie Bożym. Zasta-
nów się, co byś mu powiedział o Księdze Mormona i o 
tym, w jaki sposób wpłynęła na twoje życie.

Fragment do opanowania — Moroni 
10:4–5
Jeśli zapamiętasz wersety: Moroni 10:4–5, będą one 
dla ciebie wielkim ułatwieniem, gdy będziesz mówił o 
przesłaniu Księgi Mormona innym ludziom. Poświęć 
teraz trochę czasu, by nauczyć się tego fragmentu 
słowo w słowo. Jednym ze sposobów na to jest kilka-
krotne czytanie fragmentu na głos. Następnie zapisz 
go słowo w słowo trzy razy na kartce lub w dzienniku 
do studiowania. Gdy skończysz, sprawdź, czy możesz 
wyrecytować te wersety z pamięci.

 5. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Moroni 10:1–7, 27–29 i ukończyłem ją w 
dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:

CZĘŚĆ 32: DZIEŃ 4

Moroni 10:8–26, 
30–34
Wprowadzenie
Powiedziawszy o tym, w jaki sposób przez Ducha Świę-
tego uzyskać świadectwo o wszelkiej prawdzie, Moroni 
nakłaniał ludzi, którzy będą czytać jego słowa, by roz-
poznawali i przyjmowali duchowe dary. Moroni zakoń-
czył Księgę Mormona, nawołując, aby wszyscy ludzie 
przystąpili do Jezusa Chrystusa, przyjęli każdy dobry dar, 
jaki On oferuje oraz stawali się w Nim doskonali.

Moroni 10:8–26
Moroni naucza o darach Ducha i ich funkcji w dziele Pana
Pomyśl o sytuacji, w której Ojciec Niebieski pobło-
gosławił cię umiejętnością zrobienia czegoś, czego 
sam nie mogłeś uczynić. W swym ostatnim rozdziale 
Moroni zaświadczył o pomocy i sile, które Pan może 
nam zesłać. Przeczytaj werset: Moroni 10:8 i poszu-
kaj wyrażenia opisującego duchowe możliwości lub 
błogosławieństwa, które Ojciec Niebieski zsyła Swoim 
wiernym dzieciom.

„Dary Boże”, o których Moroni napisał w wersecie: 
Moroni 10:8, nazywane są też „darami Ducha” lub 
„duchowymi darami”. Możesz zaznaczyć wyraże-
nie „dary Boże” w swoich pismach świętych. Obok 
wersetu: Moroni 10:8 zapisz następującą prawdę: Bóg 
ofiarowuje dary Ducha dla dobra Swoich dzieci. 
Zwrot „dla dobra Swoich dzieci” oznacza „dla korzy-
ści” lub „by pomóc”.

Przeczytaj wersety: Moroni 10:9–16 i zaznacz każdy du-
chowy dar wymieniony przez Moroniego. Ważne jest, 
by wiedzieć, że dary duchowe, które omówił Moroni, 
stanowią tylko kilka przykładów wielu istniejących 
duchowych darów. Starszy Marvin J. Ashton z Kworum 
Dwunastu Apostołów uczył, że „Bóg dał każdemu z 
nas jeden lub więcej wyjątkowych talentów”.

„Moim zdaniem, jedna z największych 
tragedii w życiu ma miejsce wtedy, gdy 
ktoś klasyfikuje siebie jako kogoś, kto nie 
ma talentów czy darów. Stwierdzenie, że 
nie mamy żadnych darów, kiedy oceniamy 
siebie na podstawie postury, inteligencji, 

średniej ocen, bogactwa, władzy, pozycji czy wyglądu 
zewnętrznego — jest nie tylko niesprawiedliwe, ale i 
nierozsądne […].
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 Pozwólcie mi wyrywkowo wymienić kilka darów, które 
nie zawsze są oczywiste lub godne uwagi, ale są bardzo 
ważne. Wśród nich mogą być wasze dary — dary nie-
oczywiste, ale jednak prawdziwe i cenne.

Przejrzyjmy kilka tych mniej rzucających się w oczy 
darów: dar pytania, dar słuchania, dar usłyszenia i 
podporządkowania się cichemu, spokojnemu głosowi, 
dar zdolności do płaczu, dar unikania sporów, dar bycia 
zgodnym, dar unikania daremnego powtarzania się, 
dar szukania tego, co prawe, dar niewydawania sądów, 
dar szukania przewodnictwa Boga, dar bycia uczniem, 
dar troszczenia się o innych, dar umiejętności rozwa-
żania, dar ofiarowania modlitwy, dar składania silnego 
świadectwa oraz dar przyjęcia Ducha Świętego.

Musimy pamiętać, że każdy człowiek otrzymał od Du-
cha Boga dar [NiP 46:11–12]. To nasze prawo i obowią-
zek przyjąć nasze dary i dzielić się nimi z innymi ludźmi. 
Dary i moce Boże są dostępne dla każdego z nas” 
(„There Are Many Gifts”, Ensign, listopad 1987, str. 20).

Przeczytaj werset: Moroni 10:17 i zwróć uwagę na 
naukę Moroniego o tym, że każdy wierny członek 
Kościoła posiada przynajmniej jeden duchowy dar 
(zob. też NiP 46:11). Starszy Robert D. Hales z Kworum 
Dwunastu Apostołów nauczał, że „dary Ducha […] 
pomogą każdemu z nas osiągnąć cel życia wiecznego”.

„Te dary Ducha są częścią daru Ducha 
Świętego. Duch Święty jest trzecim 
członkiem wiecznej Boskiej Trójcy i jest 
istotą z ducha. Ten Święty Duch jest 
darem od Boga, który ma nam pomóc 
podejmować decyzje, dzięki którym 

odnajdziemy i wypełnimy naszą misję […].

W tych dniach ostatnich rozumienie darów Ducha 
zostało nam dane dzięki objawieniu zapisanemu w 
rozdziale 46. Nauk i Przymierzy. Rozdział 46. określa 
poszczególne dary Ducha:

‘Bowiem nie wszyscy dostają każdy dar; gdyż wiele 
jest darów, każdemu człowiekowi dany jest dar przez 
Ducha Boga’ (werset 11.).

Wyraźnie nam powiedziano, że każdy z nas otrzymał 
dar lub dary. Czy wiemy, jaki dar otrzymaliśmy? Czy 
staramy się odkrywać nasze dary?” („Gifts of the Spi-
rit”, Ensign, luty 2002, str. 12).

 1. Pomyśl o duchowych darach, które otrzymałeś od 
Boga, a następnie w dzienniku do studiowania odpo-

wiedz na przynajmniej dwa poniższe pytania: 
 a. W jaki sposób dary Ducha, które otrzymałeś, przyniosły ci ko-
rzyść?
 b. Jakie przykłady darów duchowych obserwujesz dzisiaj w Ko-
ściele?

 c. W jaki sposób możesz błogosławić życie innych ludzi, używa-
jąc swoich darów duchowych? W jaki sposób twoje życie zostało 
pobłogosławione dzięki darom innych?

Zastanów się nad tym, w jaki sposób dary duchowe 
były widoczne przy ujawnieniu Księgi Mormona. W 
poniższych pustych miejscach nazwij duchowe dary, 
które były zauważalne w życiu Józefa Smitha, zgodnie 
z każdym obrazkiem:

Moroni 10:11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni 10:14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Moroni 10:16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Moroni świadczył o tym, że musimy mieć wiarę, by 
otrzymać duchowe dary. Uczył on, że Bóg „działa […] 
według wiary ludzi tak samo dzisiaj, jutro i na wieki” 
(Moroni 10:7). Przeczytaj wersety: Moroni 10:19, 24 i 
dowiedz się, co powstrzymuje ludzi od przyjmowania i 
rozpoznania darów duchowych.

 2. Zapisz w dzienniku do studiowania, dlaczego, twoim 
zdaniem, ludzie, którzy nie wierzą, nie potrafią rozpoznać 

lub przyjąć mocy i darów Bożych.

Przeczytaj wersety: Moroni 10:20–23. Poszukaj, czego 
uczył Moroni o ważnych darach duchowych, takich 
jak wiara, nadzieja i miłość bliźniego. Świadczył on, że 
duchowy dar wiary prowadzi do cudownego bło-
gosławieństwa. Spójrz na werset 23., by znaleźć to 
błogosławieństwo. Zwróć uwagę, że słowo wskazane 
oznacza „upragnione”, a zwrot „[wszystko], co uznam 
za wskazane” może oznaczać „wszystko, co Ja chcę, 
byście robili”. Możesz zaznaczyć zdanie w wersecie: 
Moroni 10:23, które zawiera następującą zasadę: Jeśli 
będziemy mieli wiarę, będziemy w stanie czynić 
to, co Ojciec Niebieski chce, byśmy czynili.

 3. Aby dostrzec, w jaki sposób ta zasada sprawdza się 
lub może się sprawdzić w twoim życiu, zapisz w dzien-

niku do studiowania kilka zdań w odpowiedzi na jedno lub oba z 
poniższych stwierdzeń:
 a. Zaznałem wypełnienia się obietnicy z wersetu: Moroni 10:23, 
kiedy…
 b. Obietnica znajdująca się w wersecie: Moroni 10:23 może mi 
pomóc w…

 4. Pomyśl o dwóch zasadach, o których nauczyłeś się na 
podstawie fragmentu: Moroni 10:8–26: Bóg daje dary 

Ducha dla dobra Swoich dzieci. Jeśli będziemy mieli wiarę, 
będziemy w stanie czynić to, co Ojciec Niebieski chce, by-
śmy czynili. W dzienniku do studiowania odpowiedz na następu-
jące pytania:
 a. W jaki sposób znajomość tych dwóch zasad pomaga ci w ży-
ciu właśnie teraz?
 b. W jaki sposób te zasady mogą okazać się pomocne w oko-
licznościach, które być może nadejdą w przyszłości?

Moroni 10:30–34
Moroni kończy swój zapis, zapraszając wszystkich ludzi, 
aby przystąpili do Chrystusa i stawali się w Nim doskonali

Czy, twoim zdaniem, możliwe jest 
osiągnięcie doskonałości w tym życiu? 
Prezydent James E. Faust z Rady Prezy-
denta Kościoła objaśnił przykazanie 
stawania się doskonałym: „Doskonałość 
jest wiecznym celem. Choć nie możemy 

być doskonali w życiu doczesnym, dążenie do niej jest 
przykazaniem, którego ostatecznie — dzięki Zadość-
uczynieniu — możemy dochować” („This Is Our Day”, 
Ensign, maj 1999, str. 19).

Jak uczył Prezydent Faust, doskonałość jest celem, do 
którego możemy dążyć teraz, ale osiągnąć go możemy 
dopiero w życiu przyszłym, z pomocą Zbawiciela. 
Moroni zakończył swoje świadectwo, pouczając nas, 
co możemy zrobić, by teraz wpuścić oczyszczającą moc 
Zbawiciela do naszego życia i zostać udoskonaleni 
poprzez Jego Zadośćuczynienie.

 5. Przerysuj do swojego dziennika do studiowania nastę-
pującą tabelę:

Co mogę zrobić Co obiecuje Bóg

Poszukaj w wersetach: Moroni 10:30–33 (a) co musimy zrobić, 
by oczyścić się i ostatecznie stać się doskonali i (b) co Bóg obie-
cuje zrobić, by nam pomóc. W odpowiedniej kolumnie tabeli 
zapisz to, co znajdziesz.
Zapisz następujące zdanie w dzienniku do studiowania 
pod tabelą lub w pismach świętych obok wersetów: 
Moroni 10:32–33: Kiedy przystępujemy do Jezusa 
Chrystusa, możemy stać się czyści i doskonali po-
przez Jego Zadośćuczynienie.
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Przystępowanie do Chrystusa jest procesem trwającym 
całe życie, który zaczyna się wiarą w Niego, a potem 
pokornym poszukiwaniem Jego wpływu w naszym 
życiu. Proces ten ciągle trwa, gdy przyjmujemy Jego 
ewangelię, akceptujemy Go jako naszego Zbawiciela, 
pokutujemy, zawieramy z Nim przymierze poprzez 
obrzędy ewangelii i wiernie trwamy w posłuszeństwie 
Jego przykazaniom przez całe nasze życie. Ostatecznie 
przyjdziemy do Chrystusa, gdy staniemy się tacy, jak 
On. Wtedy będziemy mogli żyć z Nim w wiecznościach. 

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apo-
stołów w ten sposób podsumował ostatnie wezwanie 
Moroniego, by przyjść do Chrystusa, które znajduje się 
w wersetach: Moroni 10:30–33:

„[Ostatnie świadectwo Moroniego 
akcentuje] wiarę w Chrystusa, nadzieję w 
Chrystusie i miłość bliźniego w Chrystusie, 
z modlitwą, by te trzy wielkie chrześcijań-
skie cnoty, te trzy doskonałe chrześcijań-
skie zasady, wiodły nas ku czystości […].

Ostatnim, ostatecznym i jedynym apelem najbardziej 
poprawnej księgi kiedykolwiek spisanej i tego kamie-
nia zwornikowego naszej religii jest to, by nie dotykać 
tego, co nieczyste, by być świętym i bez skazy — by być 
czystym. A owa czystość może przyjść jedynie poprzez 
krew tego Baranka, który obarczył się naszym cier-
pieniem i dźwigał nasze boleści, Baranka, który został 
przebity za nasze grzechy i bity za naszą niegodziwość, 
Baranka, który był wzgardzony i gnębiony, a którego 
mieliśmy za nic (zob. Mosjasz 14). […]

Czystość — dzięki krwi Baranka. O to błaga [Księga 
Mormona]” („A Standard unto My People” [prze-
mówienie skierowane do nauczycieli KSE, 9 sierp-
nia 1994], str. 13–14, adres internetowy: si.lds.org).

Przejrzyj wersety: Moroni 10:32–33 i zaznacz zwroty, 
które podkreślają to, że możemy być doskonali jedynie 
„w Chrystusie”. Oznacza to, że nie możemy osiągnąć 
doskonałości sami. Musimy polegać na mocy i łasce 
Zadośćuczynienia Zbawiciela. Zastanów się, dlaczego 
potrzebujemy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, aby 
stać się czyści i doskonali. Możesz zaznaczyć zwroty w 
wersetach: Moroni 10:32–33, które dodają ci otuchy, 
gdy starasz się pozostawać czysty i dążyć do wiecznego 
celu doskonałości.

Wróć do tego, co napisałeś pod nagłówkiem „Co mogę 
zrobić”, w tabeli w swoim dzienniku do studiowania. 
Wybierz jedną rzecz i zastanów się, w jaki sposób mo-
żesz być w tej kwestii jeszcze pilniejszy.

Przeczytaj werset: Moroni 10:34 i poszukaj dowodu 
na to, że Moroni wierzył w Jezusa Chrystusa i miał 
nadzieję dostąpienia życia wiecznego. My także 

możemy mieć wiarę i nadzieję, jeśli studiowanie Księgi 
Mormona będzie naszym dozgonnym celem i jeśli 
będziemy stosować w życiu prawdy w niej zawarte.

 6. Kończąc ten kurs studiowania Księgi Mormona, odpo-
wiedz w dzienniku do studiowania na następujące pyta-

nia i bądź przygotowany na to, że pokażesz te odpowiedzi 
nauczycielowi:
 a. Jak zmieniło się twoje życie dzięki studiowaniu Księgi Mor-
mona w tym roku?
 b. Które lekcje lub zasady pomogły ci „przyjść do Chrystusa” i 
wzmocnić wiarę w Zbawiciela?
 c. Jakie jest twoje świadectwo o Księdze Mormona?

 7. W dzienniku do studiowania napisz pod dzisiejszymi 
ćwiczeniami poniższe zdanie:

Przestudiowałem lekcję: Moroni 10:8–26, 30–34 i ukończyłem ją 
w dniu (data).

Dodatkowe pytania, przemyślenia i spostrzeżenia, którymi chciał-
bym podzielić się z moim nauczycielem:
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