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Nasz cel
Oto zadanie seminarium i instytutu religii:
„Naszym celem jest pomaganie młodzieży 
i młodym dorosłym, aby zrozumieli i pole-
gali na naukach i Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa, zasłużyli na błogosławieństwa 
świątyni oraz przygotowali siebie, swoje 
rodziny i innych ludzi do życia wiecznego 
z Ojcem w Niebie”.
Aby osiągnąć nasz cel, nauczamy uczniów 
doktryn i zasad ewangelii tak, jak są przed-
stawione w pismach świętych oraz słowach 
proroków. Te doktryny i zasady są nauczane 
w sposób, który prowadzi do zrozumienia 
i uświęcenia. Pomagamy uczniom, aby 
wywiązywali się ze swego zadania, jakim 
jest uczenie się i przygotowujemy ich, aby 
nauczali ewangelii innych ludzi.
Aby pomóc w osiągnięciu tych celów, 
zachęcamy ciebie i twoich uczniów do 
wprowadzenia następujących podstaw 
nauczania i uczenia się ewangelii podczas 
waszego wspólnego studiowania pism 
świętych:
• Nauczać i uczyć się poprzez Ducha.
• Dbać o to, aby uczyć się w atmosferze 

miłości, szacunku i skupienia na celu.
• Codziennie studiować pisma święte 

i czytać partie materiału wyznaczone 
na zajęcia. (Wykresy studiowania pism 
świętych znajdują się w aneksie na 
końcu tego podręcznika).

• Rozumieć kontekst i treść pism świętych 
oraz słów proroków.

• Rozpoznać, zrozumieć i poczuć prawdę 
oraz znaczenie doktryn i zasad ewange-
lii oraz stosować je we własnym życiu.

• Wyjaśniać doktryny i zasady ewange-
lii, dzielić się nimi oraz składać o nich 
świadectwo.

• Nauczyć się na pamięć kluczowych 
fragmentów z pism świętych i podsta-
wowych doktryn.

Niniejszy podręcznik dla nauczyciela został 
przygotowany w taki sposób, by pomóc ci 
w pomyślnym osiągnięciu tych celów.

Przygotowanie lekcji
Pan nakazał tym, którzy nauczają Jego 
ewangelii, aby „uczyć […] zasad [Jego] 

Ewangelii, które są w Biblii i Księdze 
Mormona, a w których jest pełnia Ewan-
gelii” (NiP 42:12). Dalej mówił, że te 
prawdy powinny być nauczane, „jak nimi 
pokieruje Duch”, który „będzie […] dany 
przez modlitwę wiary” (NiP 42:13–14). 
Kiedy przygotowujesz się do każdej lek-
cji, dąż w duchu modlitwy do uzyskania 
przewodnictwa Ducha, aby pomógł ci 
zrozumieć pisma święte oraz doktryny 
i zasady, które zawierają. W podobny 
sposób postępuj zgodnie ze wskazów-
kami Ducha, kiedy planujesz, jak pomóc 
uczniom zrozumieć pisma święte, być 
nauczanymi przez Ducha Świętego oraz 
odczuć pragnienie, by zastosować to, 
czego się uczą.
Podczas tego kursu, kiedy przygotowu-
jesz się i nauczasz, twoim podstawowym 
tekstem jest Księga Mormona. Studiuj 
w duchu modlitwy rozdziały czy wer-
sety, których będziesz nauczać. Dąż do 
zrozumienia kontekstu i treści omawianej 
części pisma świętego, łącznie z rozwojem 
akcji, ludźmi, miejscami i wydarzeniami. 
Kiedy zapoznasz się z kontekstem i treścią 
każdego bloku pism świętych, postaraj 
się znaleźć doktryny oraz zasady, które 
się tam znajdują, i zdecyduj, które z tych 
prawd twoi uczniowie powinni w pierw-
szej kolejności zrozumieć i zastosować. 
Kiedy już ustalisz, na czym powinieneś 
się skupić, możesz określić, jakie będą 
najlepsze metody, podejście i zajęcia, które 
pomogą twoim uczniom w poznaniu i 

zastosowaniu świętych prawd znajdują-
cych się w pismach świętych.
Podręcznik ten ma ci pomóc w tym 
procesie. Z uwagą przejrzyj materiał 
lekcyjny, który odpowiada blokowi pism 
świętych, którego masz nauczać. Możesz 
zdecydować, że wykorzystasz wszystkie 
lub wybrane propozycje do nauczania 
danego bloku pism świętych lub dostosu-
jesz zaproponowane pomysły do potrzeb 
i warunków swoich uczniów. Kiedy 
zastanawiasz się, w jaki sposób dostoso-
wać materiał lekcyjny, pamiętaj o radzie 
Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum 
Dwunastu Apostołów:
„Słyszę, że Prezydent Packer często 
naucza, że najpierw musimy zastosować 
materiał, a potem go dostosować. Jeśli 
jesteśmy dobrze ugruntowani w przy-
dzielonej nam lekcji, wówczas możemy 
podążać za podszeptami Ducha, aby ją 
dostosować” („A Panel Discussion with 
Elder Dallin H. Oaks” [Przekaz satelitarny 
dla seminarium i instytutu religii, 7 sierpnia 
2012], str. 6, adres internetowy: si. lds. org).
Kiedy przygotowujesz się do nauczania, 
zważaj na konkretne potrzeby swoich 
uczniów. Dostosuj zajęcia i oczekiwania, 
aby pomóc im w odniesieniu sukcesu. 
Komunikowanie się z rodzicami i przy-
wódcami pomoże ci być świadomym 
potrzeb uczniów i umożliwi ci zapewnie-
nie im znamiennych i podbudowujących 
doświadczeń.

Wprowadzenie do pozycji: Księga Mormona 
Podręcznik dla nauczyciela seminarium



VII

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE DO 

Pierwszej Księgi Nefiego
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Podczas studiowania 1 Księgi Nefiego 
uczniowie odkryją, że „troskliwe miło-
sierdzie Pana roztacza się nad wszystkimi, 
których wybrał ze względu na ich wiarę, że 
czyni ich silnymi” (1 Nefi 1:20). Dowiedzą 
się też, że Bóg pragnie błogosławić Swoje 
dzieci. Lehi i jego lud doświadczyli miłosier-
dzia Bożego oraz błogosławieństw, które 
spłynęły na nich w wyniku przestrzegania 
Jego przykazań. Lehi i Nefi starali się o 

Dla kogo i w jakim celu została 
napisana ta księga?
Nefi pisał tę księgę, mając na myśli trzy 
kategorie odbiorców: potomków swojego 
ojca, lud przymierza z Panem w dniach 
ostatnich oraz wszystkich ludzi na całym 
świecie (zob. 2 Nefi 33:3, 13). Pisał, aby 
nakłonić wszystkich do przystąpienia do 
Jezusa Chrystusa i uzyskania zbawienia 
(zob. 1 Nefi 6:4).

Kiedy i gdzie została

• Nefi ma wizję, jak zbudować statek, 
który zabierze jego lud do ziemi obieca-
nej (zob. 1 Nefi 18:1).

Pierwsza Księga Nefiego zawiera opo-
wieść o ludzie, który dotarł do ziemi 
obiecanej, spisaną ręką naocznego 
świadka tych wydarzeń. Księga Mormona 
wymienia później dwie inne grupy, które 
wyruszyły w podróż morską do tej ziemi: 
Mulekitów (zob. Omni 1:14–17) i Jeredów 
(zob. Eter 6:4–12).
Pierwsza Księga Nefiego zapoznaje nasNefi staNefi star
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Wprowadzenie
Po opuszczeniu wieży Babel Pan prowadził przez 
puszczę Jereda, jego brata i ich rodziny oraz przyjaciół. 
Pan polecił bratu Jereda zbudować osiem barek, które 
miały ponieść jego lud przez morze do ziemi obiecanej. 

Gdy brat Jereda i jego lud byli posłuszni Panu i słuchali 
go z wiarą, Pan dawał im rady i wskazywał kierunek 
podróży, co było niezbędne, by osiągnąć cel.

LEKCJA 144

Eter 2

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 2:1–12
Jeredzi rozpoczynają podróż w kierunku ziemi obiecanej
Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób słuchanie instrukcji od Boga może przygo-
tować nas na dalsze wskazówki od Niego, przeprowadź następujące ćwiczenie:

Przed lekcją, w sali, w której się spotykacie, ukryj coś, co będzie symbolizowało skarb. Przygotuj 
zestaw trzech lub czterech wskazówek, które nakierują uczniów na miejsce ukrycia skarbu. Daj 
uczniom pierwszą wskazówkę. Ta wskazówka poprowadzi do następnej, która będzie prowa-
dziła do kolejnej i tak dalej, aż uczniowie znajdą skarb. Gdy już znajdą skarb, zapytaj:

• Co stałoby się, gdybyście zignorowali pierwszą wskazówkę? (Nie znaleźliby drugiej 
wskazówki).

Poproś uczniów, by po cichu przejrzeli fragment: Eter 1:41–42 i poszukali pierwszych wska-
zówek, które Pan dał Jeredom w drodze do ziemi obiecanej.

Aby pomóc uczniom zrozumieć, jak Jeredzi zareagowali na te wskazówki, poproś jednego 
z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Eter 2:1–3.

• Jak Jeredzi zareagowali na pierwszy zestaw wskazówek od Pana?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Eter 2:4–6. Poproś pozosta-
łych uczniów, aby śledzili tekst i poszukali błogosławieństw, które otrzymali Jeredzi po tym, 
jak postąpili zgodnie z pierwszym zestawem wskazówek.

• Co stało się, gdy Jeredzi postąpili zgodnie z pierwszym zestawem wskazówek? (Pan dał 
im dodatkowe rady poprzez brata Jereda).

• Czego możemy się nauczyć z tej historii o otrzymywaniu wskazówek od Pana? (Ucznio-
wie mogą użyć różnych słów, ale ich odpowiedzi powinny odzwierciedlać następującą 
zasadę: Kiedy działamy z wiarą zgodnie z radami Pana, możemy otrzymać od 
Niego kolejne rady. Możesz zasugerować, aby uczniowie zapisali tę prawdę w swoich 
pismach świętych obok fragmentu: Eter 2:6).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć i zastosować tę zasadę, poproś ich, by pomyśleli 
o natchnieniu czy podszepcie, który niedawno otrzymali od Pana. Następnie przeczytaj 
poniższą wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów o tym, 
jak często otrzymujemy objawienia:

„[Odpowiedź] przyjdzie po kawałku, w pakunkach, abyście zwiększyli swój 
potencjał. Jeśli podążycie za każdym elementem z wiarą, doprowadzi to was 
do innych części, 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” („Korzysta-
nie z nadprzyrodzonego daru modlitwy”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 9).

Poproś uczniów, by zapisali odpowiedzi na następujące pytania w dzienniku do studio-
wania lub w notatniku. Możesz też zapisać je na tablicy lub powoli przeczytać na głos, aby 
uczniowie mogli je zanotować.

• Kiedy posłuchaliście duchowego podszeptu, po czym otrzymaliście od Boga kolejną 
wskazówkę?

Wzbudzanie 
zainteresowania 
i skupianie uwagi
Zaplanuj ćwiczenia, 
które wzbudzą zain-
teresowanie uczniów 
i pomogą im skupić 
się podczas lekcji na 
pismach świętych. Takie 
ćwiczenia są najskutecz-
niejsze, gdy są krótkie i 
sprawiają, że uczniowie 
skupiają się na głównych 
zasadach lekcji.

Korzystanie z podręcznika dla nauczyciela 
podczas codziennego nauczania

Zdjęcia i ilustracje
Zdjęcia przywódców Kościoła i 
ilustracje wydarzeń z pism świętych 
to pomoce wizualne, które możesz 
pokazać (jeśli są dostępne) podczas 
lekcji.

Doktryny i zasady
Gdy doktryny i zasady w naturalny 
sposób wynikają ze studiowania 
tekstu pism świętych, są zazna-
czane pogrubioną czcionką, dzięki 
czemu łatwiej ci będzie znaleźć i 
podkreślić je podczas dyskusji z 
uczniami.

Główna część lekcji
Główna część lekcji to twój 
przewodnik podczas studiowania 
i nauczania. Proponuje ci pomysły 
dotyczące nauczania, pytania, po-
mysły na zajęcia, cytaty, diagramy 
i tabelki.

Wskazówki do nauczania
Wskazówki te wyjaśniają zasady i 
metody nauczania ewangelii. Mogą 
ci pomóc, kiedy starasz się być 
lepszym nauczycielem.

Grupy wersetów i 
podsumowanie kontekstu
Bloki pism świętych są często 
podzielone na mniejsze segmenty 
czy grupy wersetów, w których 
poruszany jest inny temat czy inna 
historia. Po numerach wersetów 
znajduje się krótkie podsumowanie 
wydarzeń bądź nauk poruszanych 
w danych fragmentach.

Wprowadzenie do 
bloku pism świętych
Wprowadzenie do bloku pism 
świętych to krótki przegląd kon-
tekstu i zawartości materiału na 
każdą lekcję.

Wprowadzenie do księgi
Wprowadzenia do danych ksiąg 
zawierają ogólne omówienia każdej 
księgi z Księgi Mormona. Wyjaśniają 
między innymi, kto napisał każdą 
księgę, opisują cele, jakie przyświe-
cały autorom, oraz zawierają stresz-
czenie zawartości każdej z nich.
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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).

Zakończ, dzieląc się doświadczeniem, w którym Pan błogosławił cię za to, że byłeś wierny, 
będąc samotny w trudnej sytuacji.

Omówienie fragmentów do opanowania
Napisz na tablicy słowo nawoływać: Wyjaśnij, że słowo: nawoływać oznacza: usilnie namawiać 
ludzi do działania w określony sposób. Wyjaśnij, że ostatnie słowa Mormona we fragmencie: 
Mormon 7 są dobrym przykładem nawoływania. Daj każdemu uczniowi kartkę i poproś, aby 
każdy z nich napisał kilka słów napomnienia na podstawie jednego ze swoich ulubionych 
fragmentów do opanowania z Księgi Mormona. W górnej części kartki niech napiszą: „Chciał-
bym wygłosić parę słów do młodzieży w dniach ostatnich”. Poproś każdego ucznia, by wybrał 
swój ulubiony fragment z pism do opanowania, a potem by napisał kilka słów napomnienia 
skierowanych do młodzieży w dniach ostatnich na podstawie tego fragmentu. Słowa ich 
napomnienia mogą zawierać podsumowanie głównych prawd znalezionych we fragmencie 
z pisma świętego do opanowania, wyjaśnienie, dlaczego te prawdy są ważne dla współcze-
snej młodzieży oraz zaproszenie do działania zgodnie z tymi prawdami. Słowa napomnienia 
mogą zawierać obietnicę podobną do tej, która znajduje się we fragmencie: Mormon 7:7 lub 
Mormon 7:10. Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi mowami z pozosta-
łymi uczniami. Możesz również zebrać te prace, by wykorzystać jako wskazówki na przyszłych 
lekcjach z wykorzystaniem fragmentów z pism do opanowania lub do pokazania w klasie.

Uwaga: Możesz wykorzystać to ćwiczenie w dowolnym momencie lekcji. Na przykład mo-
żesz wykorzystać je pod koniec lekcji lub po omówieniu fragmentu: Mormon 7.

Komentarz i tło historyczne
Mormon 7. Ostateczny apel Mormona, aby wierzyć 
w Chrystusa

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apo-
stołów wyjaśnił ostateczny apel Mormona, aby wierzyć 
w Chrystusa, apel, który skierował do ludzi w naszych 
czasach po ujrzeniu zagłady całego swojego narodu:

„W monologu śmierci Mormon sięgnął w czasie i 
przestrzeni do wszystkich, a szczególnie do tej ʻresztki 
z domu Izraela’, która pewnego dnia przeczyta jego 
majestatyczny zapis. Ci z innego czasu i miejsca muszą 
się dowiedzieć, o czym ci polegli przed nimi zapomnieli 
— iż wszyscy muszą ‘wierzyć w Jezusa Chrystusa, że 
jest On Synem Bożym’, że po Jego ukrzyżowaniu w 

Jerozolimie ‘mocą Ojca zmartwychwstał, zwyciężając 
śmierć, i dzięki Niemu żądło śmierci traci swą moc.

Dzięki Niemu umarli zmartwychwstaną […] To On 
odkupił świat’. Ci, którzy są odkupieni, mogą wtedy, 
dzięki Chrystusowi, przebywać ‘w szczęściu, które nie 
ma granic’. [Mormon 7:2, 5–7]. […]

Aby ʻuwierzyli w Chrystusa’, zwłaszcza gdy zmierzyli 
się z tak tragicznymi, ale możliwymi do uniknięcia kon-
sekwencjami — taki był ostatni apel i jedyna nadzieja 
Mormona. Taki jest ostateczny cel całej tej Księgi, aby 
została ujawniona w świecie w dniach ostatnich, niosąc 
Jego imię” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], str. 321–322).

Dodatkowy pomysł dotyczący 
nauczania
Mormon 7:8–9. Biblia i Księga Mormona

Rozdaj po jednym egzemplarzu Księgi Mormona ozna-
kowanej słowem: „to”. Następnie rozdaj po egzem-
plarzu Biblii oznakowanej słowem: „tamto”. Poproś 
uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 

7: 8–9 i wyszukanie, co powiedział Mormon o związku 
pomiędzy „tym” (Księgą Mormona) a „tamtym” (Biblią).

• W jaki sposób studiowanie Księgi Mormona umocniło 
wasze świadectwo na temat prawd w Biblii? W jaki 
sposób studiowanie Biblii umocniło wasze świadec-
two o Księdze Mormona?

Fragment do opanowania
Kiedy w tekście lekcji pojawi się 
jeden z 25 fragmentów z Księgi 
Mormona do opanowania, będzie 
on wyraźnie zaznaczony. Każda 
z takich lekcji zawiera też pomysł 
na nauczanie każdego takiego 
fragmentu. Aby pomóc ci w 
konsekwentnym nauczaniu frag-
mentów do opanowania, w całym 
podręczniku pojawiają się zajęcia 
„Omówienie fragmentów do 
opanowania”. Lista dodatkowych 
pomysłów do wykorzystania pod-
czas zajęć związanych z naucza-
niem fragmentów do opanowania 
znajduje się w Aneksie na końcu 
tego podręcznika.

Dodatkowe pomysły 
dotyczące nauczania
Dodatkowe pomysły dotyczące 
nauczania pojawiają się pod koniec 
niektórych lekcji. Zawierają propo-
zycje nauczania doktryn i zasad, 
które mogą nie być wskazane bądź 
podkreślone w głównej części 
lekcji. Mogą też zawierać sugestie 
na temat wykorzystania mediów 
wizualnych, takich jak prezentacje 
DVD.

Komentarz i tło 
historyczne
Pod koniec niektórych lekcji 
znajdują się dodatkowe cytaty i 
wyjaśnienia, które rzucą dodat-
kowe światło na pewne koncepcje 
czy fragmenty z pism świętych. 
Korzystaj z informacji zawartych 
w tej części, aby przygotować się 
do odpowiedzi na pytania lub coś 
wyjaśnić podczas nauczania.

Margines
Podczas przygotowań do lekcji 
można wykorzystać margines — 
możesz zapisywać notatki, zasady, 
doświadczenia lub inne pomy-
sły, które otrzymujesz od Ducha 
Świętego.
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Program codziennych 
zajęć seminarium 
(w ramach zajęć 
szkolnych i zajęć 
odbywających się rano)
Ten podręcznik zawiera następujące 
elementy dla nauczycieli prowadzących 
codzienne zajęcia seminarium: 160 lekcji 
skierowanych do nauczyciela, pomoce 
do nauczania oraz materiały do nauczania 
fragmentów do opanowania oraz podsta-
wowych doktryn.

Lekcje dla nauczyciela 
prowadzącego codzienne 
zajęcia
Format lekcji
Każda lekcja z tego podręcznika koncen-
truje się raczej wokół danej części pisma 
świętego, a nie na konkretnym zagad-
nieniu, doktrynie czy zasadzie. Taki for-
mat pomoże tobie i twoim uczniom w 
sekwencyjnym studiowaniu tekstu oraz 
omawianiu doktryn i zasad, które w 
naturalny sposób wynikają z tekstu pism 
świętych. Kiedy uczniowie będą poznawać 
kontekst, w którym pojawia się doktryna 
lub zasada, ich zrozumienie tej prawdy 
może się pogłębić. Poza tym uczniowie 
będą w większym stopniu mogli dostrzec 
i zrozumieć pełen zakres przesłania, jaki 
chcieli przekazać ci, którzy pisali pisma 
pod natchnieniem. Nauczanie pism świę-
tych w taki sposób pomoże też uczniom 
podczas ich osobistego studiowania 
dowiedzieć się, w jaki sposób odkryć 
i zastosować wieczne prawdy.
Nie wszystkie części bloku pism świętych 
będą podkreślone w każdej lekcji. Na 
niektóre z nich zwrócono mniejszą uwagę, 
ponieważ są mniej kluczowe dla ogólnego 
przesłania natchnionych kronikarzy lub 
mają mniejsze zastosowanie w przypadku 
młodzieży. Spoczywa na tobie odpowie-
dzialność za dostosowanie tego mate-
riału do potrzeb i zainteresowań swoich 
uczniów. Możesz dostosować pomysły na 
lekcje, kładąc większy nacisk na konkretną 
doktrynę czy zasadę, niż położono w 
materiale lekcyjnym, lub kładąc mniejszy 
nacisk na fragment bloku z pism świętych, 
który dogłębnie omówiono w podręcz-
niku. Staraj się o przewodnictwo Ducha 
Świętego, aby pomógł ci w dostosowywa-
niu materiału podczas przygotowywania 
się do lekcji.

Doktryny i zasady
W głównej części każdej lekcji znajdziesz 
kilka kluczowych doktryn i zasad, które 
są wyróżnione pogrubioną czcionką. Te 
zasady i prawdy są podane w programie 
nauczania, ponieważ: (1) odzwierciedlają 
główne przesłanie bloku fragmentów z 
pism świętych, (2) w szczególny sposób 
odnoszą się do potrzeb i warunków 
uczniów lub (3) są kluczowymi prawdami, 
które mogą pomóc uczniom w pogłę-
bieniu ich relacji z Panem. Pamiętaj, że 
Księga Mormona naucza wielu innych 
prawd poza tymi, które zostały omówione 
w programie. Prezydent Boyd K. Packer 
nauczał, że pisma święte zawierają „nie-
skończone kombinacje prawd, które będą 
pasować do potrzeb każdego człowieka 
bez względu na okoliczności” („The Great 
Plan of Happiness” [Sympozjum KSE na 
temat Nauk i Przymierzy/Historii Kościoła, 
10 sierpnia 1993], str. 2, adres interne-
towy: si. lds. org).
Podczas nauczania stale dawaj uczniom 
możliwość rozpoznania doktryn i zasad 
znajdujących się w pismach świętych. 
Kiedy uczniowie podają odnalezione 
przez siebie prawdy, często mogą używać 
wyrażeń, które różnią się od tych, jakimi 
opisano doktrynę lub zasadę w tym pod-
ręczniku. Mogą też znaleźć takie, które 
nie występują w zarysie lekcji. Uważaj, 
by nie sugerować, że ich odpowiedzi 
są złe tylko dlatego, że użyte przez nich 
słowa różnią się od tych, które padają 
w podręczniku, lub dlatego, że znaleźli 
prawdę, która nie występuje w progra-
mie. Jeśli jednak wypowiedź ucznia nie 
jest poprawna pod względem doktrynal-
nym, twoim obowiązkiem jest delikatnie 
pomóc mu ją zmienić — jednak ma to 
się odbyć w atmosferze miłości i zaufa-
nia. Czyniąc to, sprawisz, że uczniowie 
zdobędą ważne doświadczenie związane 
z uczeniem się.

Oszacowanie czasu
Ten podręcznik zawiera 160 lekcji semi-
narium nauczanych w trybie codziennym, 
co pozwala na uwzględnienie przerw 
w szkole i świąt oraz pozostawia kilka 
dodatkowych dni na przegląd zawartości 
pism świętych czy pracę nad fragmentami 
do opanowania. Możesz dostosować lek-
cje i tempo ich przeprowadzania do czasu, 
jaki masz na zrealizowanie tego kursu. 
(Zobacz aneks na końcu tego podręcz-
nika, aby zapoznać się z przykładowym 
tempem przeprowadzania lekcji).

Nadrabianie zaległości
Podczas programu seminarium odbywa-
jącego się codziennie można korzystać z 
pozycji: Księga Mormona Przewodnik do 
samodzielnego studiowania dla uczniów 
seminarium jako materiałów do nadra-
biania zaległości. Lekcje w przewodniku 
do samodzielnego studiowania przebie-
gają równolegle z tymi, które są podane 
w tym podręczniku. Uczniom mającym 
wiele nieobecności można przydzielić do 
wykonania pewne zadania z przewod-
nika do studiowania, które odnoszą się 
do treści lekcji, na których ich nie było. 
Zadania można wydrukować ze strony 
internetowej S&I, więc nie musisz dawać 
całego podręcznika uczniom, którzy 
muszą nadrobić zaległości. Więcej infor-
macji na temat pozycji: Księga Mormona 
Przewodnik do samodzielnego studio-
wania dla uczniów seminarium znajduje 
się w części zatytułowanej „Program 
seminarium oparty na samodzielnym 
studiowaniu”.

Wskazówki do nauczania
Wskazówki do nauczania pojawiają się 
na marginesach tego podręcznika. Wyja-
śniają i pokazują, jak ty i twoi uczniowie 
możecie zastosować podstawy nauczania i 
uczenia się ewangelii podczas studiowania 
Księgi Mormona. Zawierają też sugestie 
na temat tego, jak skutecznie korzystać 
z różnych metod nauczania, umiejętności 
i podejścia do danego tematu. Kiedy zro-
zumiesz zasady zawarte we wskazówkach 
do nauczania, dowiedz się, w jaki sposób 
systematycznie z nich korzystać i stosować 
je podczas nauczania.

Fragmenty pism świętych 
do opanowania i podstawowe 
doktryny
Aby pomóc uczniom cenić wieczne 
prawdy i zwiększyć ich pewność związaną 
z uczeniem się i nauczaniem pism świę-
tych, Seminarium i Instytuty Religii (S&I) 
wybrały pewną liczbę fragmentów z pism 
świętych, które uczniowie mają opanować 
w czasie każdego kursu studiów. Poza tym 
dołączono listę podstawowych doktryn, 
aby podkreślić kluczowe doktryny, jakie 
uczniowie powinni zrozumieć, w które po-
winni uwierzyć i które powinni stosować 
przez cztery lata trwania seminarium i 
przez resztę życia. Podręcznik do każdego 
kursu został przygotowany w taki sposób, 
aby podkreślić podstawowe doktryny, 
kiedy pojawiają się podczas sekwencyj-
nego studiowania pism świętych. Wiele 
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z fragmentów do opanowania zostało 
wybranych z myślą o podstawowych dok-
trynach, abyś podczas nauczania doktryn 
nauczał też fragmentów.
Gdy dana osoba będzie gromadzić 
wieczne prawdy w swym umyśle i sercu, 
Duch Święty przypomni jej o tych praw-
dach we właściwym czasie i da jej odwagę 
do działania z wiarą (zob. Ew. Jana 14:26). 
Prezydent Howard W. Hunter nauczał:
„Z całego serca zachęcam was, abyście 
korzystali z pism świętych w trakcie na-
uczania i abyście zrobili wszystko, co jest 

w waszej mocy, aby pomóc uczniom z nich 
korzystać i zapoznać się z nimi. Chciałbym, 
aby nasza młodzież mogła pewnie opierać 
się na pismach świętych. […]
[…] Chcielibyśmy, aby uczniowie mogli 
pewnie oprzeć się na mocy i prawdach 
zawartych w pismach świętych, aby 
mieli pewność, że ich Ojciec w Niebie 
naprawdę przemawia do nich za po-
mocą pism świętych i że mogą zwrócić 
się do nich i znaleźć w nich rozwiąza-
nie swych problemów i odpowiedzi na 
modlitwy. […]

[…] Mamy nadzieję, że żaden z uczniów 
nie wyjdzie z lekcji, czując strach, zażeno-
wanie czy wstyd, że nie potrafi odnaleźć 
potrzebnej pomocy, ponieważ nie zna 
wystarczająco dobrze pism świętych i nie 
może znaleźć odpowiednich fragmentów” 
(„Eternal Investments” [przemówienie skie-
rowane do nauczycieli religii KSE, 10 lutego 
1989], str. 2, adres internetowy: si. lds. org).
Zobacz aneks znajdujący się na końcu 
tego podręcznika, aby uzyskać więcej 
informacji na temat fragmentów do opa-
nowania i podstawowych doktryn.
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czenie z rodziną Jerozolimy, jego syn, Nefi, włożył szczególny 
wysiłek w to, by poznać i zrozumieć prawdziwość objawienia 
swojego ojca. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos 
fragment: 1 Nefi 2:16, 19.

Zapytaj uczniów: Jaki dowód na to, że choć Nefi nie narzekał, 
mogło być mu trudno opuścić Jerozolimę, znajduje się we frag-
mencie: 1 Nefi 2:16? (Nefi napisał, że modlił się o zrozumienie 
i Pan zmiękczył jego serce. Jest to wskazówka, że opuszczenie 
Jerozolimy nie było dla niego łatwe, dlatego Pan pomógł mu się 
z tym pogodzić).

Zapytaj: Jaki dostrzegacie dowód na to, że choć Lehi i rodzina byli 
posłuszni Panu, ich życie nie było proste? (Zob. 1 Nefi 2:4, 11).

Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami na 
temat pragnień Nefiego i tego, jakie uczynki doprowadziły go do 
zaakceptowania przykazań Pana danych poprzez jego ojca.

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co zapisali w swoich 
dziennikach do studiowania w dniu 2., zadanie 4. Opowiedz o sy-
tuacji, kiedy — podobnie jak Nefi — zostałeś wezwany przez Ojca 
Niebieskiego i twoje serce zostało zmiękczone poprzez Ducha 
albo kiedy otrzymałeś świadectwo o czymś, co powiedział Pan.

Podziel się własnym świadectwem, że kiedy wzywamy 
Boga, On może zmiękczyć nasze serca tak, że uwierzymy 
w Jego słowa.

Poproś uczniów, aby zastanowili się na tym, co mogą zrobić, 
aby wzmocnić swoje świadectwo i zdobyć osobistą pewność, 
jak zrobił to Nefi. Daj im możliwość podzielenia się pomysłami, 
jeśli mają na to ochotę. Zachęć ich, aby działali zgodnie ze swymi 
przemyśleniami i odczuciami.

1 Nefi 3–4
Pan umożliwi nam działanie, jeśli będziemy wiernie przestrzegać 
Jego przykazań
Przydziel każdemu uczniowi partnera do współpracy. Napisz 
na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: 1 Nefi 3:6–7 
i 1 Nefi 4:6–13. Poproś uczniów, aby przeczytali wyznaczone 
fragmenty i przedyskutowali w parach poniższe pytania:

• Jak myślicie, co ważnego jest w wypowiedzi Nefiego: „Jednak 
szedłem”? (1 Nefi 4:7).

• W jaki sposób wiara Nefiego umożliwiła mu zdobycie mosięż-
nych płyt?

kolegą w parze, wyjaśnij, że Pan może nas poprosić, abyśmy 
coś zrobili, podobnie jak poprosił Nefiego i jego braci, nie wy-
jaśniając od razu, dlaczego lub w jaki sposób mamy to uczynić. 
Nefi dowiedział się, dlaczego, kiedy i jak Pan mu pomoże, ale 
dopiero po tym, jak poddał się przewodnictwu Ducha i po tym, 
jak zdecydował się iść naprzód z wiarą. Złóż świadectwo, że 
gdy mamy wiarę w Boga i staramy się czynić to, o co On 
prosi, to nawet jeśli nie potrafimy dostrzec końcowego 
rezultatu, On poprowadzi nas dzięki wpływowi Ducha 
Świętego.

Jeśli czas na to pozwala, możesz zapytać uczniów, czy mają 
pytania lub chcą podzielić się spostrzeżeniami z 4. dnia, kiedy 
studiowali fragmenty: 1 Nefi 5–6; 9. Możesz, na przykład, popro-
sić ich, aby powiedzieli, co zanotowali w zadaniu 4., w którym 
poproszono ich o opisanie sytuacji, kiedy badali pisma święte i 
poczuli Ducha Pana.

Zakończ lekcję, prosząc jednego z uczniów o przeczytanie na 
głos (lub wyrecytowanie z pamięci) fragmentu do opanowania: 
1 Nefi 3:7. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Jakiej zasady naucza fragment: 1 Nefi 3:7 na temat posłuszeń-
stwa przykazaniom Pana? (Uczniowie powinni powiedzieć, że 
jeżeli staramy się wypełniać nakazy Pana, to On umoż-
liwi nam ich wypełnienie).

• Jakie były skutki posłuszeństwa Lehiego i Nefiego względem 
nakazów Pana, zgodnie ze słowami zapisanymi w rozdziałach: 
1 Nefi 1–6 i 9?

• W jakiej sytuacji Pan „przygotował wam drogę”, aby pomóc 
wam w przestrzeganiu jakiegoś przykazania?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jakiej dziedzinie mogą 
pełniej okazać swe posłuszeństwo Bogu. Możesz zakończyć lek-
cję, składając świadectwo o błogosławieństwach, które pojawiły 
się w twoim życiu dzięki wysiłkowi, jaki włożyłeś w to, aby być 
posłusznym przykazaniom Pana.

Następna część (1 Nefi 7–14)
W następnej części uczniowie będą studiowali wizje Lehiego 
i Nefiego. Wizje drzewa życia, jakie mieli Lehi i Nefi, odnoszą 
się do naszego życia w dzisiejszych czasach. Opowieść o wizji 
Nefiego zawiera opis narodzin, służby i Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa, odkrycia i kolonizacji Ameryki przez ludzi innych 
narodów oraz utraty ważnych prawd zawartych w Biblii, jak i  
przywrócenia ich poprzez Księgę Mormona. Opowieść o wizji 
Nefiego kończy się opisem Przywrócenia ewangelii.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Słowa Mormona–Mosjasz 6 (Część 11.)

Materiał przygotowawczy dla 
nauczyciela prowadzącego program 
do samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi ucznio-
wie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Słowa 
Mormona–Mosjasz 6 (Część 11.) nie zakłada, że masz ich 
nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentro-
wać się jedynie na kilku poniższych doktrynach i zasadach. 
Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, rozważa-
jąc potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Słowa Mormona–Mosjasz 2)
Studiując na temat tego, jak Mormon posłuchał podszeptów 
Ducha i włączył mniejsze płyty Nefiego do swego zapisu, 
uczniowie dowiedzieli się, że Pan wie wszystko. Król Beniamin 
nauczał, że gdyby Nefici nie mieli pism świętych, zmarnieliby 
w niewierze oraz że badanie pism świętych pomaga nam po-
znawać i przestrzegać przykazań. Nauczał swój lud ważnych 
zasad, takich jak: Kiedy służymy ludziom, służymy Bogu Po-
czucie długu wobec Boga sprawia, że chcemy służyć bliźnim 
i pogłębia naszą wdzięczność. Jeśli przestrzegamy przykazań, 
będziemy błogosławieni zarówno docześnie, jak i duchowo.

Dzień 2. (Mosjasz 3)
Król Beniamin wypowiedział słowa anioła, który przekazał 
„dobre nowiny wielkiej radości” o tym, że Pan przyjdzie na 
ziemię. Uczniowie dowiedzieli się, że proroctwo to zostało 
ujawnione ponad 100 lat zanim Jezus Chrystus cierpiał

Dzień 4. (Mosjasz–5)
Czytając o zmianie, jaka nastąpiła pośród ludu króla 
Beniamina, uczniowie nauczyli się, że gdy wykazujemy się 
wiarą w Jezusa Chrystusa i otrzymujemy Ducha Świętego, 
możemy doświadczać wielkiej przemiany serca. Lud króla 
Beniamina zawarł przymierze, że będzie wykonywał wolę 
Pana i przestrzegał Jego przykazań, okazując w ten sposób, 
że zawierając święte przymierza i dotrzymując ich, bierzemy 
na siebie imię Jezusa Chrystusa.

Wprowadzenie
Lekcja ta pomoże uczniom zrozumieć nauki króla Beniamina 
przekazane jego synom oraz ludowi na trzy lata przed jego 
śmiercią. Król Beniamin nauczał swój lud o tym, jak mogą otrzy-
mać i utrzymać odpuszczenie grzechów poprzez wykazywanie 
się wiarą w Jezusa Chrystusa.

Propozycje dotyczące nauczania

Słowa Mormona
Nefi i Mormon wyraża swoje zaufanie w Boga
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 1 Nefi 
9:2–3, aby przypomnieć uczniom, że Nefi miał przykazane spo-
rządzenie dwóch zestawów płyt. Pomóż im zrozumieć, że w tym 
fragmencie, wyrażenie „te płyty” odnosi się do mniejszych płyt 
Nefiego, w których zawarte są zapisy dotyczące głównie świę-

Korzystanie z lekcji do 
samodzielnego studiowania

Podsumowanie 
lekcji ucznia
Podsumowanie pomoże ci 
zapoznać się z kontekstem oraz 
doktrynami i zasadami, jakie 
przestudiował uczeń w swoim 
przewodniku w ciągu tygodnia.

Wprowadzenie do 
następnej części
Ostatni akapit każdej lekcji daje 
pojęcie o tym, co będzie w 
następnej części. Przedstaw ten 
akapit uczniom na koniec każdej 
lekcji, aby oczekiwali na studiowa-
nie pism świętych w następnym 
tygodniu.

Doktryny i zasady
Gdy doktryny i zasady w naturalny 
sposób wynikają ze studiowania 
tekstu pism świętych, są zazna-
czane pogrubioną czcionką, dzięki 
czemu łatwiej ci będzie znaleźć i 
podkreślić je podczas dyskusji  
z uczniami.

Grupy wersetów i 
podsumowanie kontekstu
Wersety są pogrupowane zgodnie 
ze zmianą kontekstu lub zawarto-
ści pojawiającej się w bloku pism 
świętych. Po numerach wersetów 
znajduje się krótkie podsumowanie 
wydarzeń bądź nauk poruszanych 
w danych fragmentach.

Główna część lekcji
Główna część lekcji to twój 
przewodnik podczas studiowania 
i nauczania. Proponuje ci pomysły 
dotyczące nauczania, pytania, po-
mysły na zajęcia, cytaty, diagramy 
i tabelki.

Wprowadzenie do lekcji
Wprowadzenie do lekcji pomoże ci 
dowiedzieć się, które części bloku 
pism świętych będą podkreślone 
w lekcji.
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Program seminarium 
oparty na samodzielnym 
studiowaniu
Program oparty na samodzielnym stu-
diowaniu pozwala uczniom na zaliczenie 
seminarium poprzez samodzielne ukoń-
czenie lekcji w domu zamiast uczęszczanie 
na codzienne zajęcia. Lekcje te znajdują 
się w oddzielnym podręczniku pt.: Księga 
Mormona Przewodnik do samodzielnego 
studiowania dla uczniów seminarium. 
Raz w tygodniu uczniowie spotykają się 
z nauczycielem seminarium, aby przedsta-
wić swoją pracę i wziąć udział w lekcji w 
klasie. Kwestie dotyczące przewodnika dla 
ucznia i cotygodniowych lekcji wyjaśnione 
są poniżej.

Przewodnik do samodzielnego 
studiowania dla uczniów
Pozycja: Księga Mormona Przewod-
nik do samodzielnego studiowania dla 
uczniów seminarium ma na celu pomóc 
uczniom studiującym samodzielnie Księgę 
Mormona mieć podobne doświadczenia co 
uczniowie, którzy codziennie uczestniczą 
w zajęciach seminarium odbywających się 
w klasie. Dlatego układ lekcji, podobnie jak 
kolejność pojawiania się doktryn i zasad w 
przewodniku dla ucznia jest odzwierciedle-
niem materiału zawartego w tym pod-
ręczniku. Przewodnik do studiowania dla 
ucznia zawiera też wskazówki dotyczące 
fragmentów do opanowania. Fragmenty 
do opanowania z pism świętych są oma-
wiane w kontekście, w jakim pojawiają 
się w pismach świętych. Na końcu lekcji, 
w których się pojawiają, znajdują się dodat-
kowe ćwiczenia.
Każdego tygodnia uczniowie seminarium 
studiujący samodzielnie mają ukończyć 
cztery lekcje z przewodnika dla ucznia i 
wziąć udział w cotygodniowych lekcjach 
prowadzonych przez nauczyciela semina-
rium. Uczniowie wypełniają różne zadania 
z przewodnika i zapisują je w dziennikach 
do studiowania pism świętych. Powinni 
mieć oni dwa takie dzienniki, aby mogli 

zostawiać jeden nauczycielowi, a pracę 
kontynuować w drugim. Kiedy każdego 
tygodnia uczniowie spotykają się z na-
uczycielem, jeden dziennik jest przekazy-
wany nauczycielowi, a drugi przez niego 
zwracany, aby uczeń mógł przygotować 
się do lekcji w następnym tygodniu. 
(Na przykład, w ciągu jednego tygodnia 
uczeń wykonuje zadania w dzienniku 
nr 1. Następnie przynosi ten dziennik na 
lekcję i daje go nauczycielowi. W ciągu 
następnego tygodnia uczeń wykonuje za-
dania w dzienniku nr 2. Kiedy uczeń daje 
nauczycielowi dziennik nr 2, nauczyciel 
oddaje mu dziennik nr 1. Wówczas uczeń 
wykonuje zadania na następny tydzień w 
dzienniku nr 1).
Wszyscy uczniowie seminarium są zachę-
cani do codziennego studiowania pism 
świętych i czytania tekstów tego kursu, 
ale uczniowie studiujący samodzielnie 
powinni zrozumieć, że oczekuje się od 
nich, iż podczas każdej z czterech lekcji 
przygotowywanych w domu spędzą 
dodatkowe 30–40 minut i wezmą udział 
w cotygodniowej lekcji.

Cotygodniowe lekcje 
z nauczycielem
Każdej części pozycji: Księga Mormona 
Przewodnik do samodzielnego studiowa-
nia dla uczniów seminarium odpowiada 
pięć lekcji w podręczniku nauczyciela 
do studiowania codziennego. Na końcu 
każdej z pięciu lekcji tego podręcznika 
znajdziesz jedną lekcję cotygodniową dla 
nauczyciela przygotowującego zajęcia 
w oparciu o samodzielne studiowanie. 
Lekcje do samodzielnego studiowania 
pomogą uczniom przejrzeć, dogłębniej 
zrozumieć i zastosować doktryny i zasady, 
które poznali, kiedy opracowywali lekcje 
w przewodniku do studiowania dla 
ucznia w ciągu tygodnia. Lekcje te mogą 
też zgłębić dodatkowe prawdy, które nie 
zostały omówione w przewodniku dla 
ucznia. (Aby uzyskać pomoc w planowa-
niu lekcji, zobacz część „Tempo studio-
wania — dla nauczycieli prowadzących 

zajęcia codziennie” znajdującą się w 
aneksie, na końcu tego podręcznika).
Jako nauczyciel koordynujący samo-
dzielne studiowanie powinieneś zyskać 
gruntowną wiedzę na temat tego, co 
twoi uczniowie studiują w domu każdego 
tygodnia, abyś mógł odpowiedzieć na 
pytania i przeprowadzić znaczące dysku-
sje, kiedy się razem spotykacie. Poproś 
uczniów, aby przynosili na zajęcia swoje 
pisma święte, dzienniki do studiowania 
pism świętych oraz przewodniki dla 
uczniów, żeby mogli się do nich odwo-
ływać podczas lekcji. Dostosuj lekcje do 
potrzeb swoich uczniów i postępuj w tym 
względzie zgodnie z przewodnictwem 
Ducha Świętego. Podczas przygotowań 
i nauczania możesz odwoływać się do 
lekcji w tym podręczniku przygotowanych 
do kursu odbywającego się codziennie. 
Studiowanie pomocy oraz metod na-
uczania wykorzystywanych podczas lekcji 
odbywających się codziennie może wzbo-
gacić twoje lekcje, które odbywają się co 
tydzień. Weź pod uwagę wszelkie szcze-
gólne potrzeby swoich uczniów. Na przy-
kład, jeśli uczeń ma problemy z pisaniem, 
niech nagrywa swoje myśli lub dyktuje je 
członkowi rodziny czy przyjacielowi.
Pod koniec każdej lekcji odbywającej się 
co tydzień zbierz dzienniki do studiowa-
nia pism świętych i zachęć uczniów, aby 
nadal studiowali. Oddaj im poprzednie 
dzienniki, aby mogli wykonać zadania wy-
znaczone na przyszły tydzień. Z powodu 
ograniczeń czasowych nie będziesz mógł 
podczas cotygodniowych lekcji podkreślać 
ważności fragmentów do opanowania z 
pism świętych. Kiedy przeglądasz zadania 
uczniów znajdujące się w ich dziennikach 
do studiowania, od czasu do czasu sko-
mentuj ich pracę, robiąc krótką notatkę 
lub robiąc jakąś uwagę, gdy ich widzisz na 
kolejnej lekcji. Możesz też zastanowić się, 
w jaki inny sposób okazać im wsparcie i 
przekazać im konstruktywny komentarz. 
W ten sposób uczniowie będą wiedzieć, 
że obchodzi cię ich praca i zmotywuje 
to ich do udzielania przemyślanych 
odpowiedzi.
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Inne materiały 
pomocnicze
Nauczyciele mogą odwiedzić stronę inter-
netową Seminarium i Instytutów Religii 
(si. lds. org), aby uzyskać pomoc podczas 
przygotowywania lekcji i poznać dodat-
kowe pomysły do nauczania. Poniższe 
materiały są dostępne on-line, poprzez 
twojego kierownika, lokalne kościelne 
centra dystrybucji i poprzez kościelny sklep 
on- line: (store. lds. org):

Pomoce wizualne dla semina-
rium na DVD

Album: Ewangelia w malarstwie

Dzienniki do studiowania 
pism świętych

Zakładki seminaryjne (zawiera-
jące chronologię, listę odsyłaczy 
do fragmentów do opanowania 
oraz kluczowe słowa)

Karty z fragmentami 
do opanowania

Oddani wierze: Leksykon 
ewangelii

Dla wzmocnienia młodzieży

Plakaty z chronologią
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Rola ucznia

Propozycje dotyczące nauczania

Indywidualny obowiązek uczenia się przez studiowanie i wiarę
Poproś jednego z uczniów na środek sali. Wyjaśnij, że chcesz pomóc temu uczniowi stać się 
silniejszym fizycznie. Następnie poproś innego ucznia o zrobienie pięciu pompek.

Kiedy ćwiczenie zostanie wykonane, zapytaj pierwszego ucznia:

• Czy te pompki uczyniły cię silniejszym?

Zapytaj uczniów:

• Co ten przykład ćwiczeń fizycznych ma wspólnego z waszą odpowiedzialnością za ucze-
nie się ewangelii? Kto jest odpowiedzialny za waszą naukę?

Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos Nauki i Przymierza 88:118.

• Jak myślicie, co to znaczy „[szukać] pilnie […] przez naukę, jak i przez wiarę”? (Możesz 
podpowiedzieć uczniom, że studiowanie przez naukę i wiarę wymaga indywidual-
nego wysiłku).

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów przemawiał o tym, 
co to znaczy uczyć się przez wiarę. Zachęć swoich uczniów do zapisania tych 
słów (w dziennikach do studiowania lub notatnikach), aby mogli odnosić się 
do nich tak często, jak będą chcieli, w ciągu całego roku nauki w 
seminarium:

„Nauka przez wiarę wymaga duchowego, umysłowego i fizycznego wysiłku, 
nie przychodzi jedynie przez bierne słuchanie. […] Uczeń musi ćwiczyć swoją wiarę i wyka-
zywać się nią, aby zdobyć wiedzę” („Seek Learning by Faith” [do nauczycieli KSE, 3 lutego 
2006], str. 3, adres internetowy: si.lds.org).

Codzienne studiowanie pism w domu
Wyjaśnij, że codzienne studiowanie pism świętych w domu jest ważną częścią nauki przez 
studiowanie i wiarę.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 3:29–30.

• Jak myślicie, jaka jest różnica pomiędzy zwykłym czytaniem pism a „przyjmowaniem” 
słowa Bożego?

• Zgodnie z tym, co właśnie przeczytaliśmy, jakie błogosławieństwa otrzymujemy, kiedy 
przyjmujemy słowo Boże?

Wprowadzenie
Celem tej lekcji jest pomoc uczniom w wypełnianiu ich 
roli w procesie poznawania ewangelii. Czasami ucznio-
wie myślą, że odpowiedzialność za ich nauczanie spo-
czywa jedynie na nauczycielu. Prezydent Henry B. Eyring 
z Rady Prezydenta Kościoła powiedział, że obowiązkiem 
— zarówno ucznia, jak i nauczyciela — jest poszukiwa-
nie przewodnictwa Ducha Świętego:

„Problemy i pokusy, z którymi borykali się nasi uczniowie 
jeszcze pięć lat temu, nie wytrzymują porównania z tymi, 
które pojawiają teraz, a te, które nadejdą, będą jeszcze 
trudniejsze do pokonania. Mam wrażenie […], że to, 
co czyniliśmy do tej pory i czynimy nadal, nie wystarczy. 

Potrzebujemy większej mocy, by wnosić ewangelię 
do serc i życia naszych uczniów. […]

Abyście mogli nauczać z mocą, Duch musi stale towa-
rzyszyć wam, a także waszym uczniom, gdyż bez Jego 
obecności nie przetrwają duchowo” („The Spirit Must Be 
Our Constant Companion” [do nauczycieli KSE, 7 lutego 
2003], str. 1, adres internetowy: si.lds.org).

Kiedy nauczasz dzięki mocy Ducha Świętego i tą samą 
mocą pomagasz uczniom posiąść wiedzę, przyczyniasz 
się do ich prawdziwego nawrócenia do przywróconej 
ewangelii Jezusa Chrystusa. Możesz regularnie powra-
cać do zasad nauczanych w tej lekcji, aby przypomnieć 
swoim uczniom o ich obowiązkach w czasie zajęć.

Dzienniki do 
studiowania pism 
albo notatki z lekcji
Dzienniki do studiowania 
pism czy notatki z lekcji 
mogą być prowadzone w 
formie szytego zeszytu, 
notatnika lub kartek z se-
gregatora. W dziennikach 
do studiowania ucznio-
wie mogą zapisywać no-
tatki i wrażenia z lekcji, z 
osobistego studiowania, 
a także z innych spotkań 
kościelnych. Zapisując i 
porządkując swoje myśli 
oraz wrażenia, przygo-
tują się do udziału w 
lekcjach, wzbogacą swoje 
zrozumienie ewangelii, 
a także otrzymają własne 
objawienie.
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• Czym jeszcze możemy być pobłogosławieni dzięki temu, że codziennie studiujemy 
pisma święte?

• W jakich sytuacjach otrzymaliście błogosławieństwa dzięki codziennemu studiowaniu 
pism świętych w domu?

Kiedy uczniowie będą odpowiadać na zadane pytania, upewnij się, iż rozumieją, że co-
dzienne studiowanie pism świętych wzmacnia nasze świadectwo, zaprasza Ducha 
Świętego do naszego życia, a także pomaga nam uczyć się ewangelii.

Poproś uczniów, aby w swoich dziennikach odpowiedzieli na jedno z poniższych pytań:

• Co możesz zrobić, aby udoskonalić swoje studiowanie Księgi Mormona w tym roku?

• W jaki sposób czytanie Księgi Mormona wpłynęło na twoje odczucia dotyczące Jezusa 
Chrystusa?

Poproś uczniów, aby w tym roku postawili sobie za cel codzienne studiowanie Księgi 
Mormona. Poproś ich także, aby postawili sobie za cel przeczytanie całej Księgi Mormona 
podczas roku zajęć seminarium. Możesz zasugerować im, aby zapisali sobie swoje cele w 
dziennikach do studiowania pism. Przypomnij im, że cele te mogą być pomocne w zalicze-
niu zadań z broszur: Obowiązek wobec Boga i Osobisty rozwój.

Uczenie się przez wpływ Ducha
Narysuj na tablicy poniższy schemat. Nie wpisuj w nim słów. Uzupełnisz je później, w trak-
cie trwania lekcji.

Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos fragment: Nauki i Przymierza 50:17–18.

• Zgodnie z tym fragmentem, czego Pan wymaga od nauczyciela ewangelii? (Aby nauczał 
prawdy mocą Ducha).

Zapisz słowa: Duch Święty i Nauczyciel w odpowiednich miejscach schematu, jak poka-
zano powyżej. Opowiedz o swoim poszukiwaniu przewodnictwa Ducha Świętego w czasie 
nauczania. Upewnij się, że uczniowie wiedzą, że w czasie swoich przygotowań i w czasie 
lekcji szczerze zabiegasz o przewodnictwo Ducha.

Poproś uczniów o zaznaczenie zakładką fragmentu: Nauki i Przymierza 50 (ponieważ za 
chwilę do niego wrócimy). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
2 Nefi 33:1.

• Jak Duch Święty wpływa na ucznia podczas nauki ewangelii?

Wyjaśnij, że aby uczyć się ewangelii w Pański sposób, musimy przyjąć na siebie odpowie-
dzialność, że będziemy uczyć się przez moc Ducha Świętego. Poproś uczniów, aby prze-
czytali po cichu fragment: Nauki i Przymierza 50:19–21.

• Jakie słowo powinniśmy wpisać w prawym dolnym rogu trójkąta? (Wpisz słowo: Uczeń).

• Jak myślicie, co to znaczy otrzymać prawdę przez Ducha?

Możesz nauczyć kilku zasad pomagających rozpoznać wpływ Ducha Świętego. Upewnij 
się, że uczniowie zrozumieli, że Duch zwykle komunikuje się z nami po cichu, przez nasze 
uczucia i myśli (zob. 1 Nefi 17:45; NiP 8:2–3). Duch Święty sprawia też, że odczuwamy mi-
łość, radość, spokój, cierpliwość, pokorę, łagodność, wiarę i nadzieję (zob. List do Galacjan 
5:22–23; NiP 11:12).

• Co możecie robić podczas nauki w seminarium, aby przygotować się na nauczanie przez 
Ducha?

W ramach dyskusji upewnij się, że uczniowie zrozumieli, iż jednym z istotnych składni-
ków uczenia się przez Ducha jest chętne składanie naszego świadectwa sobie nawzajem. 
Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

Codzienne 
studiowanie 
pism świętych
Starszy Dallin H. Oaks 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów nauczał:
„Czytanie pism świętych 
dostraja nas do tonów 
Ducha Pana. […] Ponie-
waż wierzymy, że czyta-
nie pism świętych może 
pomóc nam w otrzyma-
niu objawienia, jesteśmy 
nieustanie zachęcani do 
tego, by je czytać. Dzięki 
temu zyskujemy dostęp 
do tego, co — zgodnie 
z pragnieniem naszego 
Ojca w Niebie — powin-
niśmy wiedzieć i czynić 
w naszym życiu. To jeden 
z powodów, dlaczego 
Święci w Dniach Ostat-
nich wierzą w codzienne 
studiowanie pism świę-
tych” („Scripture Reading 
and Revelation”, Ensign, 
styczeń 1995, str. 8).

Duch Święty

Nauczyciel Uczeń
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„Kiedy uczniowie werbalizują prawdy, wówczas otrzymują w duchu ich 
potwierdzenie i wzmacniają się ich osobiste świadectwa” („To Understand 
and Live Truth” [do nauczycieli KSE, 4 lutego 2005], str. 3, adres internetowy: 
si.lds.org).

Przypomnij uczniom, że zadania z broszur: Obowiązek wobec Boga i 
Osobisty rozwój dotyczą również dzielenia się prawdami ewangelii z 

bliźnimi. Zachęć ich do dzielenia się swoimi doświadczeniami na zajęciach seminarium, 
w kworum kapłaństwa lub na innych spotkaniach, a także w rozmowach z rodziną i 
przyjaciółmi. Podkreśl, że kiedy będą dokładać starań, by objaśniać prawdy ewangelii, 
dzielić się nimi i o nich świadczyć, Bóg sprawi, że wzrośnie ich zdolność rozmawiania o 
ewangelii z bliźnimi.

Ponownie odnieś się do schematu z tablicy. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na 
głos fragmentu: Nauki i Przymierza 50:14, 22.

• Jak te wersety podsumowują rolę Ducha Świętego, nauczyciela i ucznia w nauce ewan-
gelii? (Być może konieczne będzie wyjaśnienie, że Duch Święty — zwany też w tym 
fragmencie Duchem i Pocieszycielem — naucza prawdy. Nauczyciel ma uczyć mocą 
Ducha, a uczeń ma zdobywać wiedzę dzięki tej samej mocy).

• Co się dzieje, jeśli uczeń zdobywa wiedzę przez Ducha, a nauczyciel uczy przez wpływ 
Ducha? (Być może konieczne będzie wytłumaczenie, że podbudowywać oznacza rozwijać, 
wzmacniać, oświecać lub doskonalić).

W Księdze Mormona, Enos i Alma to przykłady osób, które uczyły się przez wpływ Ducha. 
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentów: Enos 1:4–10 i Alma 5:45–47. (Możesz 
zapisać te odsyłacze na tablicy). Następnie zapytaj:

• Co zrobił Enos (lub Alma), aby uczyć się przez wpływ Ducha?

• Co zrobił Duch dla Enosa (lub Almy)?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów Starszego Bednara:

„Zawsze powinniśmy pamiętać, że Duch Święty jest nauczycielem, który — zaproszony 
we właściwy sposób — może wniknąć do serca ucznia” („Seek Learning by Faith”, str. 4).

• W jaki sposób to, co do tej pory przestudiowaliśmy, odnosi się do osobistej odpowie-
dzialności, jaka spoczywa na was jako na uczniach seminarium? (Kiedy uczniowie będą 
odpowiadać, upewnij się, iż rozumieją, że kiedy otwieramy przed Bogiem nasze serca 
i pytamy Go z wiarą, Duch Święty pomaga nam zrozumieć prawdy ewangelii).

Aby ułatwić uczniom zrozumienie tego, w jaki sposób mogą sobie nawzajem pomagać 
w uczeniu się przez wpływ Ducha, zapytaj:

• Co możemy zrobić, aby zaprosić Ducha na nasze zajęcia? (Przykładowe odpowiedzi: 
śpiewać hymny na rozpoczęcie, przynosić pisma na lekcje i codziennie z nich korzy-
stać, chętnie odpowiadać na pytania i dzielić się doświadczeniami, modlić się za siebie 
nawzajem i prosić o przewodnictwo Ducha Świętego).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że niewłaściwe działania mogą wpływać negatywnie 
na całą klasę, zapytaj:

• Jakie nastawienie lub zachowanie obraża Ducha na zajęciach seminarium?

Poproś uczniów o przemyślenie tego, jak wielką wartość ma to, że Duch Święty jest ich 
nauczycielem.

• Czy pamiętacie sytuacje, w których Duch odgrywał rolę nauczyciela?

Zakończ, zachęcając uczniów do nauki przez studiowanie i wiarę, kiedy będą czytać 
Księgę Mormona w ramach tegorocznych zajęć seminarium. O powyższych naukach mo-
żesz przypominać swoim uczniom w ciągu roku szkolnego, aby zachęcać ich do dalszego 
wysiłku.
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Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 33:1. Otwieranie naszych serc na wpływ 
Ducha Świętego
W ramach dyskusji na temat fragmentu: 2 Nefi 33:1 
możecie przeczytać poniższą wypowiedź Starszego 
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Jak nauczał Nefi: ‘Gdy człowiek przemawia pod wpły-
wem Ducha Świętego, jego słowa pod wpływem Ducha 
Świętego przenikają do serc ludzi’ (2 Nefi 33:1). Proszę, 
zwróćcie uwagę, w jaki sposób moc Ducha może umieścić 
przesłanie gdzieś obok serca, ale niekoniecznie w sercu. 

Nauczyciel może wyjaśniać, demonstrować, przekony-
wać, składać świadectwo i czynić to wszystko z ogromną 
duchową mocą i skutecznością. Ostatecznie jednak treść 
przesłania i świadectwo Ducha Świętego wnikają w głąb 
naszych serc tylko wówczas, gdy mają nasze pozwolenie, 
by wejść […]

Uczeń, który w swoim postępowaniu świadomie kieruje się 
właściwymi zasadami, otwiera swoje serce na Ducha Świę-
tego — i jest gotowy na Jego nauki, moc i potwierdzenie 
świadectwa” („Seek Learning by Faith” [do nauczycieli 
KSE, 3 lutego 2006], str. 1, 3, adres internetowy: si.lds.org).
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Propozycje dotyczące nauczania

W jaki sposób powinniśmy podchodzić do studiowania pism świętych 
w seminarium?
Przed lekcją napisz na tablicy następującą wypowiedź Prezydenta Thomasa S. Monsona. 
(Wypowiedź znajduje się na str. 107. Conference Report z października 1970 r.).

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

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie tego fragmentu na głos.

• Zgodnie z tą wypowiedzią, jaki powinien być mój cel jako waszego nauczyciela semina-
rium? Jaki powinien być wasz cel jako uczniów seminarium?

Powiedz uczniom, że na tej lekcji będą odkrywać możliwości „myślenia, odczuwania 
i wdrażania w życie zasad ewangelii”, jakie można znaleźć w pismach świętych.

Poznanie tła i okoliczności historycznych w pismach świętych
Wyjaśnij, że jednym ze sposobów, jaki uczniowie mogą zastosować, aby usprawnić swoje 
studiowanie pism, jest poznanie tła i historycznych okoliczności wydarzeń i objawień w pi-
smach świętych. Tło i okoliczności historii są zwykle nazywane kontekstem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej rady Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Zapoznajcie się z lekcjami, jakich uczą pisma święte. Poznajcie tło histo-
ryczne i okoliczności towarzyszące przypowieściom Mistrza oraz napomnie-
niom proroków. Studiujcie je tak, jakby one przemawiały do was, bowiem tak 
zaprawdę jest” („Bądźcie sobą — jak najlepsi”, Ensign lub Liahona, maj 2009, 
str. 68).

Zaznacz, że poznanie tła i okoliczności historycznych może pomóc nam zro-
zumieć nauki pism świętych. Zapewnia nam także informacje, które rozjaśniają i pogłębiają 
zrozumienie wydarzeń, doktryn i zasad w tekstach pism świętych.

Napisz na tablicy następujące pytania:

Kto przemawia w tych wersach?

Do kogo skierowane są te słowa?

Jakie wydarzenia mają tu miejsce?

Wyjaśnij, że te pytania mogą nam pomóc zrozumieć kontekst nauk lub historii zawartych 
w pismach.

Poproś uczniów, aby powiedzieli, co robią, by lepiej rozumieć kontekst i tło historyczne 
pism świętych. Możesz zapisać niektóre z tych pomysłów na tablicy.

Uczniowie mogą wymienić takie czynności, jak: sprawdzanie znaczenia trudnych lub 
nieznanych im wyrazów, czytanie tekstu otaczającego trudniejszy fragment, czytanie 

Wprowadzenie
Ta lekcja pomoże uczniom pogłębić zrozumienie celów 
pism świętych. Pomoże im także studiować je z więk-
szym zrozumieniem. Zawiera ćwiczenia, które pomagają 
poznać tło i okoliczności historii w pismach świętych, 
odnaleźć i zrozumieć doktryny i zasady oraz stosować je 

w naszym życiu. Kiedy uczniowie doskonalą umiejętność 
studiowania pism świętych, ich miłość do nich wzrasta, 
podobnie jak zrozumienie ewangelii. Pomyśl, w jaki 
sposób możesz powracać do treści tej lekcji przez cały 
rok zajęć seminarium.

LEKCJA 2

Studiowanie pism świętych
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podsumowania rozdziału z początku rozdziału lub szukanie przypisów wyjaśniających 
i odsyłaczy. Jeśli uczniowie nie wymienią tych elementów, podsuń im te metody.

Aby zaprezentować sposób na poznanie kontekstu danego fragmentu, poproś jednego 
z uczniów o przeczytanie na głos: 3 Nefi 17:1–10. Niech reszta klasy śledzi tekst, szukając 
odpowiedzi na pytania zapisane na tablicy. Możesz też zachęcić uczniów do przeczytania 
podsumowania rozdziału dla szybkiego poznania jego treści.

• Kto pełni funkcję narratora w tej historii w wersach: 1, 5–6 i 9–10? (Mormon).

• A kto mówi w tej historii? Kto jest odbiorcą tego przesłania?

• Co się stało przed wydarzeniami opisanymi w tym fragmencie? (Zob. podsumowanie 
do: 3 Nefi 8–16). Czy poznanie tła tych wydarzeń wpłynęło na zrozumienie tego, dla-
czego lud chciał, aby Zbawiciel pozostał z nimi trochę dłużej? W jaki sposób to pomogło? 
(Zob. 3 Nefi 17:5–6). Jakie cuda wydarzyły się, kiedy Pan powiedział, że pozostanie? 
(Zob. 3 Nefi 17:7–10).

Rozpoznawanie i rozumienie doktryn i zasad
Podkreśl, że kiedy uczniowie znają tło i okoliczności wydarzeń w pismach świętych, 
są lepiej przygotowani do rozpoznania i zrozumienia doktryn i zasad, jakie zawierają. 
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie opisu zasad ewangelii, który przytoczył Starszy 
Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Zasady są esencją prawdy, przygotowaną do zastosowania w rozmaitych okolicznościach” 
(„Acquiring Spiritual Knowledge”, Ensign, listopad 1993, str. 86).

Wyjaśnij, że doktryny i zasady to wieczne, niezmienne prawdy ewangelii Jezusa Chrystusa, 
które stanowią drogowskaz w naszym życiu. Są lekcjami, które starożytni prorocy przeka-
zują nam poprzez wydarzenia, historie i kazania, które zapisali w pismach świętych. Pod-
kreśl, że autorzy niektórych ksiąg pism świętych używali takich wyrażeń, jak: „i widzimy” 
(zob. Helaman 3:27–29) czy „dlatego” (zob. Alma 32:7), aby bezpośrednio wskazać dok-
tryny i zasady. Jednakże wiele doktryn i zasad nie zostało zapisanych w pismach świętych 
w sposób tak oczywisty. Prawdy te są często ukryte i pokazane na przykładzie życia danej 
postaci z pism.

Aby uczniowie nauczyli się rozpoznawać doktryny i zasady, które nie są przekazane bez-
pośrednio, zaproponuj, aby podczas czytania zadawali sobie poniższe pytania: Jakie jest 
przesłanie tej historii? Jaką naukę chciał nam przekazać autor tej historii? Jakich prawd 
jesteśmy nauczani w tym fragmencie pism świętych? Możesz zapisać te pytania na tablicy.

Aby uczniowie mogli przećwiczyć rozpoznawanie doktryn i zasad, niech przeczytają frag-
ment: 3 Nefi 17:1–10. Następnie zapytaj:

• Korzystając z nauk Zbawiciela zawartych w księdze 3 Nefiego 17:2–3, czego możemy 
dowiedzieć się na temat rozumienia Jego słowa?

• Jakich prawd możemy się nauczyć o Zbawicielu z fragmentu zawartego w księdze 3 Nefiego 
17:5–7?

• W odpowiedzi na wielką wiarę ludu Zbawiciel zdecydował się uleczyć chorych pośród 
nich. Jakie zasady dotyczące poszukiwania błogosławieństw od Pana dostrzegacie w księ-
dze 3 Nefiego 17:8–9? (Jedną z zasad, którą uczniowie powinni rozpoznać, jest to, że Pan 
wychodzi nam naprzeciw, gdy szczerze pragniemy za Nim podążać).

Jeśli macie czas na więcej ćwiczeń w rozpoznawaniu doktryn i zasad, poproś uczniów o 
odnalezienie ich ulubionych historii z pism świętych. Poproś ich o rozpoznanie zawartych 
w nich zasad. Następnie poproś ich o przytoczenie tych historii wraz z zasadami, które 
zawierają.

Zastosowanie doktryn i zasad w życiu
Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział:

„Prawdziwa doktryna — zrozumiana — zmienia postawę i postępowanie. Studiowanie 
doktryn ewangelii szybciej polepszy zachowanie, aniżeli polepszyłoby je studiowanie zasad 
zachowania. […] Właśnie dlatego tak bardzo podkreślamy wagę studiowania doktryn 
ewangelii” („Little Children”, Ensign, listopad 1986, str. 17).
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Wyjaśnij, że kiedy rozumiemy doktryny i zasady, rozumiemy więcej niż tylko definicje 
słów. Wiemy, że doktryny i zasady odgrywają ważną rolę w naszym życiu. Kiedy rozpo-
znajemy doktryny lub zasady i zaczynamy je rozumieć, możemy stosować się do nich. 
Wyjaśnij, że ma to miejsce, kiedy robimy użytek z zasad, których się nauczyliśmy. Ucznio-
wie, którzy stosują poznane zasady, mają więcej możliwości, by odczuwać Ducha Świę-
tego potwierdzającego prawdziwość owych zasad (zob. 2 Nefi 32:5; Moroni 10:5). To jest 
właśnie prawdziwa wartość wiedzy zdobytej dzięki studiowaniu pism. Pomóż uczniom 
dostrzec, że kiedy studiują pisma święte — czy to w domu, w kościele, w czasie zajęć se-
minarium, czy też pracując nad zadaniami programów: Osobisty rozwój albo Obowiązek 
wobec Boga, czy w jakikolwiek inny sposób — jednym z ich głównych celów powinno być 
zwiększenie wysiłków, aby żyć zgodnie z ewangelią i zbliżać się do Boga.

Aby pomóc uczniom zrozumieć i stosować zasady odkryte w pismach świętych, zachęcaj 
ich, aby w modlitwie prosili Ducha Świętego o pomoc w osobistym studiowaniu. Zachę-
caj ich również, aby podczas studiowania zadawali następujące pytania: Jak Pan chciałby, 
abym wykorzystał zdobytą wiedzę? Jak może to zmienić moje życie? Co mogę zacząć 
lub przestać robić już teraz, aby uczynić swoje życie nieco lepszym? Jak zmieni się moje 
życie, kiedy to zrobię? (Możesz zapisać niektóre lub wszystkie pytania na tablicy. Możesz 
również zaproponować uczniom zapisanie tych pytań w dziennikach do studiowania, aby 
mogli często do nich wracać).

Na koniec poproś uczniów, aby usiedli w parach. Niech podzielą się ze sobą nawzajem 
zasadami, których nauczyli się w czasie dzisiejszej lektury fragmentu: 3 Nefi 17:1–10. Niech 
porozmawiają o tym, co już zrobili, by pogłębić zrozumienie tych zasad i co zrobią, aby 
zastosować to, czego się nauczyli. Poproś ich, aby porozmawiali o tym, jak stosowanie tych 
zasad może zmienić ich życie.
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Dodatkowe pomysły 
dotyczące nauczania
Sprawne studiowanie pism i jego metody
Poniższe umiejętności pomogą uczniom studiować 
pisma święte. Będzie o nich mowa również w dalszej 
części tego podręcznika.

Definicje: Niektóre słowa, których używają prorocy, mogą 
być dla nas niezrozumiałe. Słownik biblijny, odsyłacze w pi-
smach i inne słowniki mogą pomóc nam zrozumieć znacze-
nie trudniejszych wyrazów, a także poznać ich synonimy. 
Przykład: słowo Mesjasz we fragmencie: 1 Nefi 10:4–17.

Podstawianie własnego imienia: Aby ułatwić sobie stoso-
wanie nauk z pism świętych, podstawiajcie swoje imię 
w miejsce imienia postaci z pism. Przykład: 1 Nefi 1:1.

Łączenie fragmentów: Łączcie ze sobą różne fragmenty, 
aby wyjaśnić ich znaczenie i zrozumieć je. Przykład: Na 
marginesie obok fragmentu: 3 Nefi 12:28 zapisz odno-
śnik do Nauk i Przymierzy 42:23.

Przyczyna i skutek: Szukajcie związków: „jeżeli — to” 
i „ponieważ — to”. Przykład: 2 Nefi 1:9.

Słowa kluczowe: Wyrazy i frazy, takie jak: zauważ, za-
tem, ponieważ, niemniej jednak czy tak więc widzimy 
zachęcają nas do zatrzymania się i zastanowienia nad 
przesłaniem. Przykład: Helaman 6:35–36.

Wyliczenia w pismach: Prorocy często wymieniają listy 
ostrzeżeń i zaleceń. Kiedy znajdziecie taką listę, może-
cie ponumerować jej poszczególne elementy. Przykład: 
Alma 26:22.

Tło: Czytając historie w pismach świętych, postarajcie się 
rozpoznać, kto przemawia, do kogo się zwraca, o czym 
mówi oraz kiedy i gdzie ma to miejsce. Przykład: tło dla 
fragmentu: Alma 32:21–43 znajduje się w wersetach: 
Alma 31:1, 6–11 oraz 32:1–6.

Przeciwieństwa: W swoich tekstach prorocy często uka-
zują kontrasty między ideami, zdarzeniami lub zachowa-
niem poszczególnych ludzi. Te przeciwieństwa zwracają 
uwagę czytelnika na zasady ewangelii. Szukajcie kon-
trastów w pojedynczych wersach, w rozdziałach, a także 
w odniesieniu do całych rozdziałów i ksiąg. Przykład: 
2 Nefi 2:27; Alma 48:1–17.

Wizualizacja: Szukajcie szczegółów, które pomogą wam wy-
obrazić sobie to, co czytacie. Wyobrażajcie sobie, że uczest-
niczycie w danych wydarzeniach. Przykład: Enos 1:1–8.

Symbolika: Następujące wyrazy: jak albo na podo-
bieństwo pomagają rozpoznać symbole. Starajcie się 
rozszyfrowywać symbole przez zastanawianie się nad 
ich specyfiką i rozważanie ich cech. Przypisy, Bible Dic-
tionary (Słownik biblijny — przyp. tłum.) i Topical Guide 
(Przewodnik tematyczny dostępny w anglojęzycznej 
wersji Biblii Króla Jakuba — przyp. tłum.) mogą pomóc 
w interpretacji niektórych symboli. Przykład: Helaman 
8:14–15, włączając przypisy do tych wersetów.

Rozważanie: Rozważanie oznacza rozmyślanie, medyta-
cję, zadawanie pytań i ocenę tego, co wiecie i czego się 
nauczyliście. Rozważanie często pomaga nam zrozu-
mieć, jak możemy stosować zasady ewangelii.
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Propozycje dotyczące nauczania

Plan zbawienia w Księdze Mormona
Wyjaśnij, że w przedziemskim świecie duchów dowiedzieliśmy się o planie naszego 
Ojca Niebieskiego. Ten plan został wymyślony dla naszego zbawienia (zob. Mojżesz 4:1–2; 
Abraham 3:22–28). Dzięki temu planowi możemy stać się jak On i zamieszkać w Jego obec-
ności na wieczność.

Napisz na tablicy: Na plan zbawienia składają się: …

Poproś uczniów o uzupełnienie tej myśli w swoim dziennikach do studiowania lub 
notatnikach.

Po czasie wystarczającym na zapisanie odpowiedzi podaj następującą definicję planu zba-
wienia. Możesz zapisać ją na tablicy albo przygotować wcześniej plakat z jej treścią.

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 być wyniesieni i żyć wiecznie z Bogiem” (Guide to the 
Scriptures, „Plan of Redemption”, adres internetowy: scriptures.lds.org).

Poproś uczniów, aby podnieśli ręce, jeśli słowa, które zapisali, w jakikolwiek sposób pasują 
do tej definicji. Następnie uczniom, którzy podnieśli ręce, zadaj następujące pytania:

• Co jest podobnego w twojej definicji i w tej na tablicy? Dlaczego zawarłeś tę myśl 
w swojej definicji?

Podziel uczniów do pracy w parach. Niech jeden uczeń w każdej parze przeczyta frag-
ment: Alma 22:12–14, a drugi:  2 Nefi 2:25–28. (Jeśli chcesz, możesz zapisać te odsyłacze 
na tablicy). Poproś uczniów, aby przyjrzeli się częściom planu zbawienia wspomnianym w 
wersetach, które każdy z nich przeczytał. Następnie niech osoby w parach podzielą się ze 
sobą nawzajem swoimi spostrzeżeniami.

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: 2 Nefi 9:6; 2 Nefi 11:5; Alma 12:25; 
Alma 24:14; Alma 42:8; Alma 42:15. (Przed lekcją możesz zapisać je na tablicy).

Wprowadzenie
Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto-
łów poinstruował nauczycieli seminarium, aby na po-
czątku każdego roku szkolnego przedstawiali w skrócie 
plan zbawienia:

„Krótki zarys ‘planu szczęścia’ […] będzie miał ogromną 
wartość dla uczniów, jeśli przedstawi się go na początku i 
czasami będzie się do niego wracać. […]

Młodzi ludzie zastanawiają się ‘dlaczego’ — Dlaczego 
przykazano nam robić niektóre rzeczy, a niektórych nie 
robić? Wiedza o planie szczęścia, nawet przestawiona 
w bardzo prostej formie, odpowie młodym umysłom na 
pytanie ‘dlaczego’. […]

[…] Naszkicuj im zarys całego planu, choćby na podsta-
wie tylko kilku szczegółów. […] Niech dowiedzą się, o co 
w nim chodzi, a wtedy uzyskają odpowiedź na pytanie 
‘dlaczego’. […]

[…] Jeśli chcesz dać odpowiedź na pytanie ‘dlaczego’, 
skorzystaj z [tego] wzoru: ‘Po zaznajomieniu ich więc z 
planem odkupienia, Bóg dał im przykazania’. [Alma 12:32; 
kursywa dodana]” („The Great Plan of Happiness” [CES 
Symposium on the Doctrine and Covenants/Church History, 
10 sierpnia 1993], str. 2–3, adres internetowy: si.lds.org).

Zgodnie z radą Prezydenta Packera lekcja zawiera zarys 
planu zbawienia stworzony na podstawie pism świętych. 
Lekcja koncentruje się na Zadośćuczynieniu Jezusa Chry-
stusa, które jest „głównym faktem, podstawą i najwyż-
szą doktryną wielkiego i wiecznego planu zbawienia” 
(Jeffrey R. Holland, „Missionary Work and the Atone-
ment”, Ensign, marzec 2001, str. 8). Kiedy uczniowie 
lepiej rozumieją plan zbawienia, wzrasta ich wiara w Ojca 
Niebieskiego i Jezusa Chrystusa. Wzrastają również w po-
stanowieniu, by przestrzegać przykazań, przyjąć obrzędy 
zbawienia i dochować przymierzy.

Zarys planu szczęścia
Kiedy Prezydent Packer 
mówił nauczycielom, aby 
przedstawiali lekcje o 
planie zbawienia, dał im 
również osobiste zada-
nie, aby „przygotowali 
skrót lub zarys planu 
szczęścia” w ramach 
swojego studiowania 
pism świętych. Doradzał: 
„Zaprojektujcie struk-
turę, na bazie której 
uczniowie będą mogli 
uporządkować prawdy, 
jakimi będziecie się 
z nimi dzielili” („The 
Great Plan of Happiness” 
[CES Symposium on the 
Doctrine and Covenants / 
Church History, 10 sierp-
nia 1993], str. 3, adres 
internetowy: si.lds. org). 
Zastosuj tę radę w czasie 
przygotowania tej lekcji. 
Nie staraj się nauczać 
wszystkich prawd ewan-
gelii, chociaż wszystkie 
są zawarte w planie 
szczęścia.

LEKCJA 3

Plan zbawienia
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LEKCJA 3

Wyjaśnij, że w Księdze Mormona prorocy używali różnych nazw dla planu Ojca w Niebie. 
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 9:6, a jeden z nich niech prze-
czyta ten fragment na głos.

• Która część tego wersetu nawiązuje do planu Boga? („Plan miłosierdzia Wielkiego Stwo-
rzyciela”). Zapisz ją na tablicy przy właściwym wersecie: 2 Nefi 9:6).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu resztę fragmentów zapisanych na tablicy i skupili 
się na tych sformułowaniach, które odnoszą się do planu Ojca Niebieskiego. Kiedy któryś z 
uczniów odnajdzie fragment odnoszący się do planu Ojca Niebieskiego, poproś go o zapisa-
nie go na tablicy obok odpowiedniego odnośnika. Lista fragmentów wraz z uzupełnionymi 
cytatami powinna wyglądać tak:

2 Nefi 9:6 — Plan miłosierdzia Wielkiego Stworzyciela

2 Nefi 11:5 — Wielki i wieczny plan wyzwolenia od śmierci

Alma 12:25 — Plan odkupienia

Alma 24:14 — Plan zbawienia

Alma 42:8 — Wielki plan szczęścia

Alma 42:15 — Plan miłosierdzia

(Aby uczniowie mogli docenić nauki zawarte w Księdze Mormona, możesz zaznaczyć, że 
frazy takie, jak „plan zbawienia”, „plan szczęścia” czy „plan odkupienia” są wielokrotnie 
powtarzane w Księdze Mormona, lecz nie w Biblii).

• Czego te nazwy uczą na temat planu Ojca Niebieskiego? (Upewnij się, że uczniowie 
rozumieją, że celem planu Ojca Niebieskiego jest przyniesienie Jego dzieciom 
wiecznego zbawienia i szczęścia).

Złóż świadectwo o tym, że nie można powrócić do obecności Boga ani otrzymać wiecz-
nego zbawienia bez boskiej pomocy. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 
Mosjasz 3:17 i odszukanie centralnej postaci planu zbawienia. Po tym, jak zreferują, co 
znaleźli, poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 2:8 na głos. Podkreśl, 
że Jezus Chrystus jest główną postacią planu zbawienia. Dzięki Jego Zadośćuczynie-
niu ten plan obejmuje wszystkie dzieci Boga. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie 
następującego stwierdzenia Proroka Józefa Smitha:

„Podstawowe zasady naszej religii wywodzą się ze świadectwa Apostołów i 
Proroków o Jezusie Chrystusie; o tym, że zmarł, został pochowany i powstał 
trzeciego dnia, i wstąpił do nieba. Wszystkie inne sprawy odnoszące się do 
naszej religii stanowią zaledwie dodatek do tego” (Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph Smith [2007], str. 49).

Możesz wyjaśnić, że słowo dodatek odnosi się do przedmiotu lub idei powią-
zanych z czymś, co ma większe znaczenie — jak gałąź jest częścią drzewa. Drzewo może żyć 
bez gałęzi, ale gałąź nie może żyć oddzielona od korzeni i pnia drzewa. Prezydent Boyd K. 
Packer z Kworum Dwunastu Apostołów nauczał, że doktryna Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa jest „sednem doktryny chrześcijańskiej. Możecie wiedzieć wiele o ewangelii, o 
gałęziach, które rozchodzą się z tego korzenia, jeśli jednak znacie tylko gałęzie, a one nie 
dotykają korzenia, jeżeli zostały odcięte od tej prawdy, nie ma w nich życia, nie ma w nich 
treści, nie ma w nich odkupienia” („The Mediator”, Ensign, maj 1977, str. 56).

Wyjaśnij, że plan Ojca Niebieskiego jest często nazywany planem zbawienia, ponieważ 
dotyczy on naszego zbawienia. Jako ten, który poprzez Zadośćuczynienie umożliwił nam 
zbawienie, Jezus Chrystus jest nazywany Zbawicielem.

Napisz na tablicy: Musimy być zbawieni od …

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 9:6–10, a następnie 
innego ucznia o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 9:21–22. Niech reszta śledzi tekst 
wzrokiem, szukając, jak można uzupełnić zdanie zapisane na tablicy. Możesz zapropono-
wać im zaznaczenie znalezionych fragmentów w pismach świętych.

Poproś uczniów o podzielenie się tym, co znaleźli, i zapisanie odpowiedzi na tablicy. 
Upewnij się, że rozumieją, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie 
będą zbawieni od śmierci fizycznej. Niech będzie też jasne, że dzięki Zadośćuczynieniu 
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możemy być zbawieni od naszych grzechów, w przeciwnym razie one uniemożliwiłyby 
nam przebywanie w obecności Boga.

Przeczytaj następujące słowa proroka Jakuba: „Jak wielka jest dobroć naszego Boga” 
(2 Nefi 9:10). „Jak wspaniały jest plan naszego Boga!” (2 Nefi 9:13).

• Jak słowa użyte przez Jakuba we fragmencie: 2 Nefi 9:6–10 pomagają wam zrozumieć, 
dlaczego użył wykrzyknień?

• Co by się stało, gdyby nie było Zadośćuczynienia, według fragmentu: 2 Nefi 9:7, 9? 
(Nasze ciała umarłyby i nigdy nie zmartwychwstały, a nasze duchy podlegałyby mocy 
diabła).

Przypomnijcie sobie ostatnie zdanie z definicji planu zbawienia, którą czytaliśmy wcze-
śniej na lekcji: „Dzięki temu planowi wszyscy ludzie mogą być wyniesieni i żyć wiecznie 
z Bogiem”.

• Dlaczego ważna jest wiedza o tym, że dzięki temu planowi wyniesienie jest możliwe, 
lecz nie jest pewne ? (Kiedy uczniowie będą odpowiadać na to pytanie, upewnij się, że 
rozumieją, iż mamy wolną wolę, możliwość wyboru i czynienia tego, co chcemy. Nasze 
wyniesienie zależy w części od tego, jak odpowiadamy na błogosławieństwa, którymi 
obdarza nas Bóg).

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: 2 Nefi 2:25–28; 2 Nefi 31:17–20; 
Alma 34:15–16. Poproś uczniów o przeczytanie tych fragmentów po cichu i zapisanie na 
ich podstawie w swoich dziennikach tego, co musimy robić, by otrzymać wszystko, co Bóg 
nam oferuje w Swoim planie zbawienia.

Kiedy uczniowie wykonają zadanie, poproś ich o podzielenie się odpowiedziami ze sobą 
nawzajem. Kiedy będą odpowiadać, podaj przykłady posłuszeństwa „danym przez Boga 
prawom, obrzędom i doktrynom”, wspomnianym wcześniej w definicji. (Przykłady z tych 
wersów zawierają: poleganie na wierze w celu odpokutowania, przyjęcie chrztu i daru 
Ducha Świętego). Kiedy uczniowie skończą, możesz zadać następujące pytania:

• Jak nasze czyny wpływają na możliwość otrzymania błogosławieństw Zadośćuczynienia? 
(Kiedy uczniowie będą odpowiadać, możesz złożyć świadectwo, że  gdy wybieramy życie 
zgodne z ewangelią Jezusa Chrystusa i planem Boga, przygotowujemy się na otrzy-
manie życia wiecznego przez Zadośćuczynienie Zbawiciela).

• Jak zrozumienie planu zbawienia może nam pomóc przestrzegać przykazań?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 2:25.

• W jaki sposób życie zgodne z planem zbawienia przynosi ci radość?

Na zakończenie lekcji wyjaśnij uczniom, że kiedy będą studiować Księgę Mormona, po-
znają jeszcze więcej doktryn odnoszących się do planu zbawienia; ta lekcja to tylko krótka 
prezentacja. Zachęć uczniów, by w czasie studiowania zastanawiali się nad tym, co Bóg 
uczynił dla nich w ramach Swojego planu zbawienia i co oni powinni robić, aby otrzymać 
pełnię błogosławieństw, które przygotował dla nich Bóg. Złóż swoje świadectwo o praw-
dach, które były omawiane na tej lekcji.
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LEKCJA 4

Strona tytułowa, przedmowa 
i świadectwa świadków

Propozycje dotyczące nauczania
Poniższe propozycje dotyczące nauczania tej lekcji mogą zabrać więcej czasu, niż trwają 
wasze zajęcia. Rozważ z modlitwą, które elementy tej lekcji będą najlepsze dla twojej klasy.

Strona tytułowa
Poproś uczniów o otworzenie Księgi Mormona na stronie tytułowej. Strona ta zaczyna się 
słowami: „Księga Mormona. Dzieje spisane na płytach przez Mormona w oparciu o kroniki 
z płyt Nefiego”. Prorok Józef Smith wyjaśnił, co oznaczają słowa napisane na stronie tytu-
łowej w oryginale księgi:

„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” (w: History of the Church, 1:71).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu strony tytułowej Księgi Mormona. Poproś ich o od-
szukanie zdań, które mówią o celach, dla których powstała Księga Mormona. (Możesz pod-
powiedzieć, że tym celem jest wykazanie pewnych kwestii czytelnikom Ksiegi Mormona). 
Poproś kilku uczniów o zapisanie na tablicy swoich spostrzeżeń. Kiedy skończą, poproś 
uczniów o ponowne ciche przeczytanie akapitu i zastąpienie własnym imieniem wyrażenia 
„resztka z domu Izraela”.

• Który z tych celów wypełnił się w waszym życiu po przeczytaniu Księgi Mormona? 
W jaki sposób do tego doszło?

• W jaki sposób świadomość tego, że zawieranie przymierzy z Panem sprawia, iż nie bę-
dziemy „odsunięci na zawsze”, pomaga wam z życiu?

Powiedz uczniom, że być może nadejdą chwile, gdy będą czuli się samotni albo będą mieli 
poczucie, że zostali „odsunięci”.

• Dlaczego — szczególnie w takich momentach — ważna jest świadomość, że nie jeste-
śmy „odsunięci na zawsze”?

• W jaki sposób obietnica ta wyraża miłość Boga do was?

Aby pomóc uczniom docenić podstawowy cel Księgi Mormona, poproś ich o przeczytanie 
następującego stwierdzenia Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„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 — jeśli z modlitwą rozważa natchnione słowa Księgi Mormona.

Ponad połowa wszystkich wersów 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.

Wprowadzenie
Kiedy będziesz nauczać o Księdze Mormona, pomożesz 
uczniom odkryć prawdy, które przybliżą ich do Boga. 
Już na początku tej księgi widać, że zamiarem autorów 
Księgi Mormona było dawać świadectwo, że Jezus jest 
Chrystusem. Księga ta potwierdza też przymierze za-
warte z domem Izraela i pokazuje potrzebę zawierania i 

przestrzegania świętych przymierzy przez wszystkie dzieci 
Boga. Kiedy uczniowie będą studiować Księgę Mormona 
z modlitwą, wzrośnie ich świadectwo o Jezusie Chrystusie 
i Przywróceniu Jego Kościoła w dniach ostatnich. Nauczą 
się również, jak w większym stopniu polegać na wierze w 
Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie.

Wstawianie 
własnego imienia
Używanie swoich imion 
zamiast imion postaci z 
pism świętych sprawia, 
że nauki płynące z tych 
wersetów nabierają 
bardziej osobistego cha-
rakteru. Kiedy uczniowie 
czytają własne imiona 
w miejscu imion z pism, 
jest im łatwiej zrozu-
mieć, jak dana doktryna 
czy zasada odnosi się do 
nich osobiście.
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STRONA TYTUŁOWA, PRZEDMOWA I  ŚWIADECTWA ŚWIADKÓW

Otrzymał On ponad sto różnych imion w Księdze Mormona. Te imiona mają szczególne zna-
czenie dla opisu Jego boskiej natury” („Come unto Christ”, Ensign, listopad 1987, str. 83).

Podziel się świadectwem, że Księga Mormona świadczy o tym, że Jezus jest Chrystusem.

Przedmowa do Księgi Mormona
Narysuj na tablicy schemat sklepienia łukowego (spójrz na ilustrację) albo wykonaj jego 
model z drewna lub innego materiału.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos oświadczenia Józefa Smitha zawartego 
w przedmowie do Księgi Mormona (zob. akapit szósty). Możesz zaproponować uczniom 
zaznaczenie tego fragmentu.

• Jaka jest rola zwornika?

Wyjaśnij, że kamień zwornikowy (czyli zwornik) jest umieszczony w centralnym miejscu 
na szczycie sklepienia łukowego. Łuk buduje się, używając podpór po obu jego stronach. 
Przestrzeń na szczycie łuku jest mierzona ze szczególną uwagą, a kamień zwornikowy jest 
szlifowany, aby dokładnie do niej pasował. Kiedy zwornik zajmie swoje miejsce, łuk może 
stać bez podpór.

• Co by się stało, gdyby zwornik został usunięty z łuku? (Jeśli używasz modelu, zademon-
struj usunięcie kamienia zwornikowego).

• W jaki sposób Księga Mormona pełni rolę kamienia zwornikowego w przywróconej 
ewangelii?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Ezry 
Tafta Bensona. (Możesz przygotować dla uczniów zakładki do pism z wypowiedzią prezy-
denta. Możesz również poprosić uczniów o zapisanie tej wypowiedzi w ich pismach świę-
tych, na pierwszej stronie, ponad przedmową lub pod nią).

„Księga Mormona jest kamieniem zwornikowym naszej religii na trzy sposoby. Jest zworni-
kiem naszej wiedzy o Chrystusie. Jest zwornikiem naszej doktryny. Jest zwornikiem naszego 
świadectwa” („The Book of Mormon — Keystone of Our Religion”, Ensign, listopad 1986, 
str. 5).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jakim sensie Księga Mormona jest kamieniem zworniko-
wym świadectwa, poproś jednego z nich o przeczytanie następującej wypowiedzi Prezydenta 
Bensona:

„Księga Mormona jest kamieniem zwornikowym świadectwa. Podobnie jak łuk, który zawali 
się, jeśli kamień zwornikowy zostanie z niego usunięty, tak samo i cały Kościół będzie stał 
lub upadnie w zależności od tego, czy Księga Mormona zawiera prawdę. […] Jeśli Księga 
Mormona zawiera prawdę […] wówczas trzeba zaakceptować fakt Przywrócenia i wszystko, 
co jest z nim związane” („The Book of Mormon — Keystone of Our Religion”, str. 6)

• Jak wasze świadectwo o Księdze Mormona wpływa na wasze świadectwo o ewangelii, 
doktrynach i zasadach?

• W jaki sposób Księga Mormona przybliża was do Boga?

Możesz podzielić się tym, jak studiowanie Księgi Mormona wzmocniło twoje świadectwo 
i przybliżyło cię do Boga.

Poproś uczniów o uczestniczenie w scenkach. Niech sobie wyobrażą, że dają egzemplarz 
Księgi Mormona komuś, kto nie jest członkiem Kościoła. Pomóż im przygotować się do 
ogrywania ról przez podzielenie uczniów na dwie grupy. Niech pierwsza grupa przeczyta 

Zwornik

Odgrywanie ról
Odgrywanie ról pomaga 
uczniom ćwiczyć stoso-
wanie ewangelicznych 
wzorów zachowań 
w sytuacjach z życia 
codziennego. Odgrywa-
nie ról odniesie większy 
skutek, jeśli przekażesz 
uczniom wystarczająco 
dużo informacji i dasz 
im czas na przygoto-
wanie. Odgrywając 
role, uczniowie mogą 
popełniać błędy. Miej na 
uwadze ich uczucia oraz 
nastawienie i staraj się 
nie krytykować tych po-
myłek. Na koniec scenki 
można też zapytać 
widzów, czy mają jakieś 
inne pomysły, z których 
skorzystaliby, gdyby to 
oni byli aktorami.
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drugi, trzeci i czwarty akapit z przedmowy do Księgi Mormona. A druga grupa — akapity 
od piątego do ósmego. Niech obie grupy poszukają informacji, które — według nich — 
mogą być istotne do przekazania, kiedy naucza się o Księdze Mormona.

Po pewnym czasie, wystarczającym na przestudiowanie i przygotowanie się, poproś jed-
nego z uczniów o wyjście na środek w celu odegrania osoby spoza Kościoła. Poproś też, 
by na środek wyszedł jeden uczeń z każdej grupy. Wyjaśnij, że ci dwaj uczniowie będą 
udawać parę misjonarską. Ich zadaniem będzie poinformowanie pierwszego ucznia o 
Księdze Mormona na podstawie wiedzy zdobytej dzięki pracy w grupach i przeczytaniu 
przedmowy.

Kiedy uczniowie skończą, możesz zapytać resztę klasy, czy w przedmowie są jeszcze jakieś 
informacje, które mogliby wykorzystać, gdyby to oni zostali wybrani do nauczania.

Możesz zaznaczyć, że nikt nie twierdzi, iż Księga Mormona zawiera historię wszystkich 
ludów, które w starożytności zamieszkiwały zachodnią półkulę. Jest to jedynie zapis historii 
potomków Lehiego (Nefitów i Lamanitów), a także ludu Jereda. Możliwe, że wcześniej, w 
czasie lub po wydarzeniach opisanych w Księdze Mormona, inni ludzie również zamiesz-
kiwali kontynenty półkuli zachodniej.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Moroni 10:3–5.

• Jak, wedle słów Moroniego, możemy się przekonać, czy Księga Mormona zawiera prawdę?

Poproś uczniów o przeczytanie akapitów 8. i 9. z przedmowy do Księgi Mormona. Poproś 
ich o rozpoznanie trzech dodatkowych prawd, na temat których zdobędą świadectwo, jeśli 
podejmą wyzwanie rzucone przez Moroniego.

Zaświadcz im, że 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.

Świadectwa trzech i ośmiu świadków
Niech uczniowie wyobrażą sobie, że byli świadkami sytuacji, gdy ktoś zabrał cenną rzecz 
z domu ich sąsiada.

• Dlaczego świadkowie są ważni dla rozwiązania zagadki kryminalnej?

• Dlaczego lepiej jest mieć więcej niż jednego świadka?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu Świadectwa trzech świadków. Poproś ich, aby wy-
szukali sformułowania, które mają dla nich szczególne znaczenie. Możesz im zaproponować 
zaznaczenie tych fragmentów.

• Które wyrażenia zaznaczyliście? Dlaczego mają one dla was znaczenie? (Możesz zazna-
czyć, że głos Boga zaświadczył trzem świadkom, że płyty zostały przetłumaczone darem 
i mocą Boga).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos Świadectwa ośmiu świadków. Poproś 
resztę klasy o uważne słuchanie i notowanie różnic pomiędzy Świadectwem trzech świad-
ków a Świadectwem ośmiu świadków.

• Jakie różnice zauważyliście?

Poproś uczniów o napisanie własnych świadectw lub opisanie uczuć, jakie wywołuje w 
nich Księga Mormona. Mogą oni zapisać je w swoich dziennikach do studiowania lub na 
czystej kartce w pismach świętych. Niektórzy z nich mogą nie mieć jeszcze świadectwa o 
prawdziwości Księgi Mormona. Zachęć ich, by zabiegali o jego zdobycie w tym roku.

Pomaganie uczniom 
w zdobyciu 
świadectwa
Jednym ze sposobów 
pomocy uczniom w 
zdobyciu świadectwa 
jest zachęcanie ich do 
dzielenia się ich uczu-
ciami na temat ewan-
gelii z innymi ludźmi 
— członkami rodziny 
i przyjaciółmi spoza 
klasy. Prezydent Boyd K. 
Packer z Kworum 
Dwunastu Apostołów 
nauczał: „Och, jeśli tylko 
mógłbym was nauczyć 
tej jednej zasady. Świa-
dectwo odnajdujemy w 
dzieleniu się nim! […]
Zdobycie świadectwa 
poprzez czytanie i słu-
chanie innych to jedno; 
to jest niezbędny począ-
tek. Ale czymś zupełnie 
innym jest dane wam 
przez Ducha w waszym 
własnym sercu potwier-
dzenie, że to, o czym 
wy zaświadczyliście, jest 
prawdą” („The Candle 
of the Lord”, Ensign, sty-
czeń 1983, str. 54–55).
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Propozycje dotyczące nauczania

Świadectwo Proroka Józefa Smitha
Przed lekcją umieść Księgę Mormona w pudełku i zapakuj jak prezent. Postaw prezent 
na stole w widocznym miejscu i powiedz uczniom, że jest to coś bardzo cennego.

• Jakie najcenniejsze prezenty otrzymaliście w swoim życiu?

• Co sprawia, że prezent jest cenny?

• Jak się czujecie, kiedy wręczacie komuś prezent, który — według was — jest cenny, a ob-
darowany przyjmuje go z radością?

Poproś jednego z uczniów o otworzenie prezentu i pokazanie go klasie.

• Od kogo otrzymaliśmy ten prezent?

• Jak myślicie, dlaczego ten prezent jest cenny?

Pokaż ilustrację: Moroni ukazuje się Józefowi Smithowi w jego pokoju (62492; Album: 
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 91).

• Jakie wydarzenie przedstawia ta ilustracja?

• Jaki wpływ miało to wydarzenie na przywrócenie ewangelii?

Powiedz uczniom, że przeczytają teraz słowa Proroka Józefa Smitha o powstaniu Księgi 
Mormona. Powiedz im, że świadectwo Proroka Józefa Smitha, które możemy odnaleźć na 
początku Księgi Mormona, jest zaczerpnięte z Perły Wielkiej Wartości z części pt.: Józef 
Smith — Historia. Zanim uczniowie wykonają poniższe zadanie, niech przeczytają wska-
zany niżej fragment z Perły Wielkiej Wartości.

Podziel uczniów do pracy w parach. Poproś, aby jeden z uczniów w każdej parze przeczytał 
po cichu fragment: Józef Smith — Historia 1:30, 32–35, 42. Poproś, aby drugi uczeń w 
każdej parze przeczytał po cichu: Józef Smith — Historia 1:51–54, 59–60. Wyjaśnij, że kiedy 
przeczytają zadane fragmenty, każdy będzie musiał przekazać swojemu koledze w parze 
wiedzę, którą właśnie zdobył.

Po czasie wystarczającym na wypełnienie zadania zapytaj:

• Jak myślicie, w czym Józefowi Smithowi mogło pomóc to, że czekał cztery lata, zanim 
mógł wziąć złote płyty ze sobą do domu? (W tym czasie Józef uczył się od Moroniego 
i dojrzewał pod wieloma względami. Zob. Józef Smith — Historia 1:54).

• Jaki dowód na to, że Pan zachował Księgę Mormona na dni ostatnie, znajdujemy 
w historii Józefa Smitha?

• Jaki dowód na to, że Księga Mormona powstała mocą Boga, znajdujemy w historii 
Józefa Smitha?

Wprowadzenie do Księgi Mormona
Aby pomóc uczniom zrozumieć, jak Księga Mormona została opracowana, poproś ich 
o przeczytanie Wprowadzenia do Księgi Mormona, znajdującego się na początkowych 
stronach tej księgi. Poproś czterech uczniów o przeczytanie na głos po kolei punktów 
1–4. Kiedy będą czytać, niech reszta klasy słucha i zastanawia się, dlaczego każdy zestaw 
płyt pełni ważną rolę w Księdze Mormona. Aneks do tego podręcznika zawiera ilustrację 

Wprowadzenie
Podczas tej lekcji zajmiemy się ogólnym omówieniem 
Księgi Mormona. Uczniowie będą studiować świadectwo 
Józefa Smitha o powstaniu Księgi Mormona. Dowiedzą 
się też, w jaki sposób księga ta została opracowana i 

streszczona zgodnie z niebiańskimi wskazówkami. Auto-
rzy Księgi Mormona widzieli dni ostatnie i zawarli na jej 
kartach historie oraz nauki, o których wiedzieli, że przy-
niosą nam największy pożytek.

Przygotowywanie 
ogólnych zarysów
Prezydent Boyd K. Packer 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów powiedział: 
„Bardzo pomocne może 
być sporządzanie krót-
kich, ale niezwykle skru-
pulatnie przygotowanych, 
ogólnych zarysów całego 
kursu na samym początku 
roku szkolnego. …
[…] [Uczniowie] przy-
swoją sobie znacznie 
więcej wiedzy, jeśli 
będą wiedzieli, jak 
poszczególne elementy 
układają się w spójną 
całość. Wówczas światło 
nauki będzie jaśniejsze. 
Ogólny zarys stanowi 
bazę i z pewnością jest 
wart czasu i wysiłku, 
jaki włożymy w jego 
przygotowanie” („The 
Great Plan of Happiness” 
[CES symposium on the 
Doctrine and Covenants / 
Church History, 10 sierp-
nia 1993], str. 2, adres 
internetowy: si.lds.org).

LEKCJA 5

Ogólne omówienie Księgi Mormona
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zatytułowaną „Płyty i ich związek z opublikowaną Księgą Mormona”. Ilustracja ta może 
pomóc uczniom wyobrazić sobie płyty omawiane we Wprowadzeniu do Księgi Mormona. 
(Jeśli uważasz, że będzie to pomocne w dyskusji, zaznacz, że w wersji angielskiej ostatni 
akapit tego wprowadzenia dotyczy samej publikacji. Wyjaśnij, że każde wydanie Księgi 
Mormona zawiera niewielkie poprawki pisowni oraz błędów edytorskich znalezionych w 
poprzednich edycjach).

Pokaż ilustrację: Mormon streszcza płyty (62520; Album: Ewangelia w malarstwie, nr 73). Wy-
jaśnij, że wiele osób przechowywało kroniki, które w końcu weszły w skład Księgi Mormona. 
Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych. Poproś uczniów o uważne przejrze-
nie tych fragmentów i odszukanie zasad, które pomogły autorom Księgi Mormona zdecy-
dować, co powinni zawrzeć w swoich zapisach. Poproś uczniów o podzielenie się owocem 
swoich przemyśleń. (Jeśli chcesz, możesz zapisać ich odpowiedzi na tablicy).

1 Nefi 1:20

1 Nefi 6:4–6

2 Nefi 4:15

2 Nefi 25:23, 26

2 Nefi 29:11–13

Słowa Mormona 1:4–8

3 Nefi 16:4

Moroni 1:4

• W jaki sposób zrozumienie tych zasad może wam pomóc w studiowaniu Księgi Mormona?

Złóż swoje świadectwo o tym, że autorzy Księgi Mormona widzieli nasze czasy i zapi-
sali to, co jest nam najbardziej pomocne. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na 
głos wersetów: Mormon 8:35–38.

• Jakie problemy naszych czasów dostrzegał Moroni?

• Dlaczego ważna jest świadomość, że Moroni i inni autorzy Księgi Mormona znali pro-
blemy, z którymi się zmagamy?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Ezry Tafta 
Bensona odnoszącej się do tego, jak studiować Księgę Mormona.

„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 studiować 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”, Ensign, listopad 1986, str. 6).

Powiedz uczniom, że ludzie opisani w Księdze Mormona stawiali czoła problemom podob-
nym do naszych. Mimo że Księga Mormona jest zapisem starożytnym, zawiera doktryny, 
historie i dzieje ludów szczególnie cenne dla nas.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Ezry 
Tafta Bensona. (Możesz wręczyć każdemu uczniowi egzemplarz tej wypowiedzi). Niech 
uczniowie zwrócą uwagę na błogosławieństwa obiecane przez Prezydenta Bensona wszyst-
kim tym, którzy szczerze zamierzają przestudiować Księgę Mormona.

„Księga Mormona nie tylko naucza prawdy, choć w rzeczy samej to czyni. Nie jest też tak, 
że Księga Mormona jedynie składa świadectwo o Chrystusie, choć w rzeczy samej to czyni. 
Chodzi o coś więcej. W księdze tej tkwi moc, która zacznie wpływać na wasze życie od chwili, 
w której zaczniecie poważnie ją studiować. Znajdziecie większą siłę, by oprzeć się poku-
sie. Znajdziecie siłę, by uniknąć podstępu. Znajdziecie siłę, by pozostać na ciasnej 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 pragnąć tych słów, dostrzeżecie 
w życiu wzrastającą obfitość” („The Book of Mormon — Keystone of Our Religion”, str. 7).

• Kiedy doświadczyliście błogosławieństw płynących ze studiowania Księgi Mormona?

Złóż swoje świadectwo o tym, że Księga Mormona daje nam większą moc do walki 
z pokusami, a także do tego, aby nie dać się zwieść i pozostać na ciasnej i wąskiej 
ścieżce. Powiedz uczniom o błogosławieństwach, które otrzymałeś dzięki studiowaniu 
Księgi Mormona.

Przed lekcją napisz na tablicy poniższe pytania i odsyłacze do pism.

Czy Bóg istnieje? (Zob. Alma 30:37–44). Czy mogę poznać Boga? (Zob. Alma 22:18). 
Czy Boga obchodzi mój los? (Zob. 3 Nefi 13:26–32).

Przed lekcją
Jeśli to możliwe, przyjdź 
wcześniej, aby przygoto-
wać salę. Wypisz na ta-
blicy odsyłacze do pism, 
pytania oraz wszystko 
to, co może się przydać 
do innych ćwiczeń, które 
poprowadzisz w czasie 
lekcji. W ten sposób 
zaoszczędzisz cenny czas 
przeznaczony na naucza-
nie i wyeliminujesz to, co 
mogłoby zakłócić naukę.
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Jak mogę oprzeć się pokusom i unikać grzechu? (Zob. Helaman 5:12).

Jaki jest cel życia? (Zob. Alma 34:32–34).

Czy istnieje życie po śmierci? (Zob. Alma 40:11–12, 21–23).

W jaki sposób mogę odnaleźć spokój i szczęście? (Zob. Mosjasz 2:41; 4:2–3; Alma 41:10).

W jaki sposób moja rodzina może być szczęśliwsza i bardziej zjednoczona? (Zob. Mosjasz 4:14–15).

Jak mogę ocenić, co jest dobre, a co złe? (Zob. Moroni 7:16–17).

Dlaczego Bóg pozwala na istnienie zła i cierpienia? (Zob. 2 Nefi 2:1–2, 11–16, 22–27; Alma 
14:9–11; 60:13).

Wyjaśnij, że poza błogosławieństwami, które zostały wcześniej wspomniane, Księga Mor-
mona zawiera odpowiedzi na najbardziej znaczące życiowe pytania. Poproś uczniów, aby 
indywidualnie wybrali jedno lub dwa pytania i odnaleźli odpowiedzi w sąsiadującym fragmen-
cie. Daj im kilka minut na znalezienie odpowiedzi. Możesz chodzić po sali i udzielać rad, jeśli 
uczniowie będą ich potrzebować.

• Jak Księga Mormona odpowiada na pytania, które wybraliście?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Aposto-
łów. Są to słowa wypowiedziane do nauczycieli seminarium i instytutu i dotyczą pism świę-
tych. Mówią o ich mocy udzielania odpowiedzi na najbardziej znaczące życiowe pytania.

„Jeśli twoi uczniowie są zaznajomieni z objawieniami, nie ma takiego pytania —  osobistego, 
towarzyskiego, politycznego czy zawodowego —  na które nie można by było otrzymać 
odpowiedzi. Jest tam zawarta pełnia wiecznej ewangelii. Znajdują się tam zasady prawdy, 
które uporządkują każdy nieład, rozwiążą każdy problem i każdy dylemat, który stanie przed 
rodziną ludzką lub jej poszczególnymi członkami” („Teach the Scriptures” [do nauczycieli 
KSE, 14 października 1977], str. 3–4, adres internetowy: si.lds.org).

Powiedz, w jaki sposób Księga Mormona błogosławi twoje życie. Przypomnij uczniom o 
ich celu, jakim jest czytanie Księgi Mormona codziennie, a także przeczytanie całej księgi 
przynajmniej raz w tym roku.

Komentarz i tło historyczne
Krótkie wyjaśnienie dotyczące Księgi Mormona
Istnieją dwa manuskrypty Księgi Mormona — pierwotny 
rękopis i rękopis przekazany drukarzowi. Niewielka 
część składu wydania Księgi Mormona z 1830 roku 
opierała się na pierwotnym rękopisie. Większość tekstu 
opiera się na wersji drukarskiej, powstałej w oparciu o 
pierwotny rękopis. Kiedy Józef Smith przygotowywał 
wydanie Księgi Mormona w 1840 roku, korzystał z pier-
wotnego rękopisu, aby dokonać drobnych poprawek 
i wyeliminować skreślenia, które pojawiły się w wyda-
niu z 1830 roku. Przy wydaniu w 1981 roku ponownie 
skorzystano z pierwotnego rękopisu, aby przywrócić 
oryginalne słownictwo w około 20 miejscach. Jakiekol-
wiek błędy znajdujące się w Księdze Mormona są błę-
dami ludzkimi, a poprawki są czynione jedynie po to, 
by przywrócić księdze pierwotne znaczenie i cel. (Zob. 
Book of Mormon Reference Companion, Dennis Largey 
[red.] [2003], str. 124–125).

Prezydent Joseph Fielding Smith napisał:

„Pewne typograficzne błędy były nie do uniknięcia 
w pierwszym wydaniu [Księgi Mormona]. Być może 

zdarzyło się też pominięcie jednego czy dwóch wyra-
zów. Wydawcy książek nawet tych, które były poddane 
niezwykle skrupulatnej i szczegółowej kontroli edytor-
skiej, z przerażeniem odnajdują potem błędy typogra-
ficzne i techniczne, nawet po ostatecznej korekcie i 
zatwierdzeniu.

[…] Skrupulatne sprawdzanie listy zmian […] wykazuje, 
że w tekście nie ma żadnych zmian ani dopisków, które 
nie byłyby spójne z oryginalnym teksem. Zmiany dotyczą 
interpunkcji, dokonano też drobnych zmian w kilku miej-
scach, które wymagały korekty, nigdy jednak nie zmie-
niono w najmniejszym stopniu pierwotnego zamysłu. 
Zmiany, jakie zostały wprowadzone […], miały na celu 
uczynienie tekstu bardziej przejrzystym oraz przywróce-
nie tego, co zostało pominięte. Jestem pewien, że błędy 
lub pominięcia, które pojawiły się w pierwszym wydaniu, 
znalazły się tam w znacznej mierze z winy zecera lub 
drukarza. Wiele z tych błędów zostało wychwyconych i 
poprawionych przez samego Proroka Józefa Smitha pod-
czas pierwszej korekty” (Answers to Gospel Questions, 
zebrał: Joseph Fielding Smith Jr, 5 tomów [1957–1966], 
2:199–200; w oryginale kursywa).



18

Lekcja do samodzielnego studiowania
Studiowanie pism świętych —  

Ogólne omówienie Księgi Mormona (Część 1.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniżej przedstawiono podsumowanie wydarzeń, doktryn i 
zasad, których uczniowie będą się uczyć podczas czterech 
pierwszych lekcji, do samodzielnego studiowania w domu 
w ramach części 1. Wiedząc, co studiowali uczniowie, 
będzie ci łatwiej przygotować się do lekcji. Podsumowanie 
nie jest częścią lekcji ani nie powinno być przedstawiane 
uczniom. Ponieważ lekcja, której nauczasz w ramach 
części 1., koncentruje się jedynie na kilku doktrynach i 
zasadach, możesz poczuć natchnienie, by omówić inne 
doktryny i zasady — zgodnie z podszeptami Ducha oraz 
potrzebami twoich uczniów.

Dzień 1. (Studiowanie pism świętych)
Uczniowie zdobyli umiejętności, które pomogą im dostrzec 
tło i kontekst wydarzeń z pism świętych oraz pomogą w 
studiowaniu i rozpoznawaniu prawd ewangelii i stosowaniu 
zasad ewangelii w życiu.

Dzień 2. (Plan zbawienia)
Ta lekcja to krótkie omówienie planu zbawienia. Księga 
Mormona uczy, że celem planu Ojca Niebieskiego jest przy-
niesienie Jego dzieciom wiecznego zbawienia i szczęścia. 
Jezus Chrystus jest centralną postacią planu zbawienia, a 
Jego Zadośćuczynienie jest tym, co sprawia, że plan ten 
dotyczy wszystkich dzieci Boga. Kiedy decydujemy się 
żyć zgodnie z planem Boga, przygotowujemy się na życie 
wieczne.

Dzień 3. (Strona tytułowa, 
przedmowa i świadectwa świadków)
Informacje wstępne o Księdze Mormona pomagają poznać 
jej cel i wyjaśniają jejautentyczność oraz boskie pochodzenie. 
Dzięki informacjom ze strony tytułowej dowiadujemy się, że 
Księga Mormona jest świadectwem, iż Jezus jest Chrystusem. 
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.

Dzień 4. (Ogólne omówienie 
Księgi Mormona)
Świadectwo Proroka Józefa Smitha pomaga uczniom wzmoc-
nić własne świadectwo o Księdze Mormona jako darze z 
mocy Boga. Pan zachował ujawnienie Księgi Mormona na dni 
ostatnie. Autorzy Księgi Mormona widzieli nasze czasy i pisali 
o tym, co dla nas jest najbardziej pomocne. Uczniowie zostali 
zachęceni, aby zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi 
w czasie studiowania Księgi Mormona.

Wprowadzenie
W tym tygodniu podkreśla się, że każdy uczeń jest odpowie-
dzialny za naukę ewangelii. Uwydatnia się także kluczową rolę 
Księgi Mormona w pomaganiu uczniom w budowaniu świadec-
twa o Jezusie Chrystusie i Jego Kościele. Prowadząc lekcję, po-
móż uczniom zrozumieć ważność pilnego studiowania tej świętej 
księgi pism świętych, a także błogosławieństwa, jakie wypełnią 
ich życie, kiedy będą to robić.

Propozycje dotyczące nauczania

Studiowanie pism świętych
Możesz zacząć od zadania uczniom następujących pytań:

• Jaka jest różnica pomiędzy kimś, kto czyta Księgę Mormona 
i zdobywa świadectwo, a kimś, kto czyta ją i nie zdobywa 
świadectwa? (Niektórzy tylko czytają, a inni czytają z wiarą, 
z rzeczywistym zamiarem otrzymania odpowiedzi i z sercem 
otwartym na wpływ Ducha Świętego).

• Jak można się uczyć prawd duchowych? (Rozważ zapisanie 
odpowiedzi uczniów na tablicy. Wróć do nich po przeczytaniu 
poniższej wypowiedzi Starszego Davida A. Bednara).

Zapisz poniższą wypowiedź na tablicy, pomijając podkreślone 
słowa: „Szukajcie wiedzy przez naukę, jak i przez wiarę”.

Poproś o uzupełnienie luk i oceń, czego uczniowie nauczyli się 
w tym tygodniu. Jeśli potrzebują pomocy, niech przeczytają Nauki 
i Przymierza 88:118. Zapytaj ich, co to znaczy szukać wiedzy 
przez studiowanie i przez wiarę. Kiedy będziecie o tym dyskuto-
wać, upewnij się, że rozumieją, że zdobywanie wiedzy przez 
studiowanie i przez wiarę wymaga osobistego wysiłku.

Aby pomóc uczniom zrozumieć, dlaczego wysiłek i praca są ko-
nieczne do nauki ewangelii, poproś jednego z nich o przeczytanie 
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poniższego wyjaśnienia Starszego Davida A. Bednara z Kworum 
Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów o odnalezienie odpowiedzi 
na pytanie: co się dzieje, gdy wkładamy wysiłek w duchową naukę.

„Uczeń, który z własnej woli postępuje zgodnie z właściwymi 
zasadami, otwiera swoje serce na Ducha Świętego i jest gotowy 
na Jego nauki, moc świadectwa oraz Jego potwierdzenie. Nauka 
przez wiarę wymaga duchowego, umysłowego i fizycznego 
wysiłku, nie przychodzi jedynie przez bierne słuchanie” („Seek 
Learning by Faith”, Ensign, wrzesień 2007, str. 64).

Zapytaj uczniów: Co się dzieje, według Starszego Bednara, kiedy 
uczeń wkłada wysiłek w duchową naukę?

Poproś uczniów o opowiedzenie o swoich doświadczeniach, 
kiedy szczególnie przykładali się do duchowego studiowania i 
mocniej odczuwali towarzystwo Ducha Świętego. Możesz dodać 
do tych wypowiedzi własne świadectwo o tym, że nasze wysiłki 
włożone w studiowanie ewangelii z modlitwą zaproszą do 
procesu nauki Ducha Świętego.

Zapytaj uczniów: Co takiego możecie zrobić w tym roku, by 
„szukać wiedzy […] przez naukę, jak i i przez wiarę?”.

Plan zbawienia
Omów różne nazwy planu zbawienia, prosząc uczniów o zapisanie 
na tablicy nazw, które umieścili w swoich dziennikach do studio-
wania w ramach zadania 1. w drugim dniu nauki. Jeśli potrzebują 
pomocy, niech zajrzą do swoich przewodników do studiowania.

Możesz zapytać: Czego nazwy te uczą o celu planu zbawienia? 
(Celem planu Ojca Niebieskiego jest przyniesienie Jego dzieciom 
wiecznego zbawienia i szczęścia).

Wyjaśnij, że w ciągu roku zajęć będzie wiele możliwości, aby 
uczyć się, jak prawdy z Księgi Mormona wiążą się z planem szczę-
ścia Ojca w Niebie. Możesz poprosić uczniów, aby podczas studio-
wania wyszukiwali i zaznaczali w ich pismach zasady nawiązujące 
do planu zbawienia. Możesz podać kilka przykładów tego, co 
mogą znaleźć podczas studiowania. Zachęć uczniów do dzielenia 
się z resztą klasy tym, co znajdą w pismach w ciągu tego roku.

Strona tytułowa, przedmowa i świadectwa 
świadków
Niech uczniowie wyobrażą sobie, że dają egzemplarz Księgi 
Mormona komuś, kto nie jest członkiem Kościoła. Niech ode-
grają scenki z tego wydarzenia.

Podziel klasę na dwie grupy i niech każda z nich przygotuje 
scenkę po przedyskutowaniu przydzielonych jej pytań. Pomocne 
może być zapisanie pytań na tablicy przed rozpoczęciem zajęć 
albo rozdanie ich uczniom na kartce. Zachęć uczniów do odszu-
kania i zaznaczenia informacji, które — według nich — mogą 
być istotne do przekazania, kiedy mówi się o Księdze Mormona.

Pytania dla grupy 1.:
 1. Czym jest Księga Mormona? (Zob. Przedmowę do Księgi 

Mormona, akapity 1–3).

 2. Jaki jest cel Księgi Mormona? (Zob. stronę tytułową Księgi 
Mormona, akapit 2.).

 3. Jakie błogosławieństwa otrzymujemy, jeśli żyjemy zgodnie 
z regułami i zasadami nauczanymi w Księdze Mormona? 
(Zob. Przedmowę do Księgi Mormona, akapit 6.).

Pytania dla grupy 2.:
 1. Jak powstała Księga Mormona? (Zob. Przedmowę do Księgi 

Mormona, akapity 4–5).
 2. Jak możemy się przekonać, że Księga Mormona zawiera 

prawdę? (Zob. Przedmowę do Księgi Mormona, akapit 8.).
 3. Czego jeszcze możemy się dowiedzieć dzięki mocy Ducha 

Świętego? (Zob. Przedmowę do Księgi Mormona, ostatni 
akapit).

Po czasie wystarczającym na przygotowanie odpowiedzi wybierz 
jednego ucznia do odegrania osoby, która nie jest członkiem Ko-
ścioła. Niech ochotnik z każdej grupy odegra scenkę przekazania 
jej egzemplarza Księgi Mormona. Zachęć uczniów, by w infor-
mowaniu „zainteresowanego” o Księdze Mormona wykorzystali 
odpowiedzi na pytania, jakie omawiali w swojej grupie.

Kiedy zakończą odgrywanie scenek, możesz zapytać resztę 
uczniów, co mogliby dodać, jeśli to oni by wręczali Księgę 
Mormona. Możesz też zapytać: Czego się nauczyliście lub 
co przypomnieliście sobie o Księdze Mormona podczas tego 
ćwiczenia?

Kiedy uczniowie będą odpowiadać, upewnij się, że rozumieją, 
iż Księga Mormona jest świadectwem o Jezusie Chrystusie. 
Podkreśl ważność tego, że powinniśmy zwracać uwagę na to, 
w jaki sposób Księga Mormona świadczy o Jezusie Chrystusie. 
Dodatkowo wyjaśnij, że studiowanie Księgi Mormona pomoże 
im zrozumieć doktrynę i zasady ewangelii Jezusa Chrystusa,  
a także wzmocni ich świadectwo o Jego Kościele.

Przypomnij uczniom, że autorzy Księgi Mormona widzieli 
nasze czasy i pisali o tym, co jest dla nas najważniejsze  
(zob. Mormon 8:35).

Zapytaj uczniów: Co z tego, czego nauczyliście się w tym tygo-
dniu, może mieć wpływ na sposób studiowania przez was Księgi 
Mormona?

Poproś kilku uczniów o podzielenie się tym, jak planują wypełnić 
swój obowiązek czytania Księgi Mormona w ciągu roku zajęć 
seminarium. Zakończ, dzieląc się tym, co myślisz o Księdze Mor-
mona i swoim świadectwem o niej, a także tym, jak studiowanie 
jej wpłynęło na twoje życie.

Następna część (1 Nefi 1–6, 9)
Spytaj uczniów, czy kiedykolwiek wiedzieli, że coś należało zrobić, 
ale zrealizowanie tego wydawało się na pierwszy rzut oka bardzo 
trudne lub nawet niemożliwe. Wyjaśnij, że w przyszłym tygo-
dniu odkryją, że Nefi stawił czoło pewnemu wyzwaniu, a także 
dowiedzą się, jak nauczył się polegać na Bogu, aby wypełnić to, 
co wydawało się niemożliwe.
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Pierwszej Księgi Nefiego
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Podczas studiowania 1 Księgi Nefiego 
uczniowie odkryją, że „troskliwe miło-
sierdzie Pana roztacza się nad wszystkimi, 
których wybrał ze względu na ich wiarę, że 
czyni ich silnymi” (1 Nefi 1:20). Dowiedzą 
się też, że Bóg pragnie błogosławić Swoje 
dzieci. Lehi i jego lud doświadczyli miłosier-
dzia Bożego oraz błogosławieństw, które 
spłynęły na nich w wyniku przestrzegania 
Jego przykazań. Lehi i Nefi starali się o 
przewodnictwo Boga i uzyskali je poprzez 
sny, wizje, Liahonę oraz wskazówki Ducha 
Świętego. Nefi otrzymał panoramiczną 
wizję historii ziemi, ukazującą mu wszech-
wiedzę Boga, chrzest, służbę i ukrzyżo-
wanie Jezusa Chrystusa, zagładę Nefitów 
oraz dni ostatnie. Nefi zapisał tę wizję. 
Bóg pomógł Nefiemu i jego braciom w 
zdobyciu mosiężnych płyt, aby mieli pisma 
święte. Uratował też Lehiego i jego lud 
od głodu na pustyni oraz zniszczenia przez 
ocean, bezpiecznie prowadząc ich ku 
ziemi obiecanej. Studiując doświadczenia 
Nefiego i Lehiego w tej księdze, uczniowie 
będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób 
zabiegać o błogosławieństwa niebios i 
otrzymać je.

Kto napisał tę księgę?
Księgę tę napisał Nefi, syn Lehiego, w 
odpowiedzi na przykazanie Pana, aby 
spisał kronikę swego ludu. Nefi praw-
dopodobnie 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 ich rodzina opuściła to 
miejsce. W miarę jak dążył do uzyskania 
rad od Pana i postępował zgodnie z nimi, 
stał się narzędziem w rękach Boga. Dwu-
krotnie 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, Pan 
wybrał Nefiego na przywódcę tego ludu.

Dla kogo i w jakim celu została 
napisana ta księga?
Nefi pisał tę księgę, mając na myśli trzy 
kategorie odbiorców: potomków swojego 
ojca, lud przymierza z Panem w dniach 
ostatnich oraz wszystkich ludzi na całym 
świecie (zob. 2 Nefi 33:3, 13). Pisał, aby 
nakłonić wszystkich do przystąpienia do 
Jezusa Chrystusa i uzyskania zbawienia 
(zob. 1 Nefi 6:4).

Kiedy i gdzie została 
ona napisana?
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 5:30). 
Napisał ją, kiedy przebywał w kraju Nefi.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Pierwsza Księga Nefiego zawiera opowie-
ści o niebiańskich znakach przejawiają-
cych się w snach, wizjach i bezpośrednich 
objawieniach. Znaki te pokazują, że Bóg 
naucza, prowadzi i chroni tych, którzy Go 
poszukują.

• Podczas modlitwy Lehiemu ukazuje 
się słup ognia, a on widzi i słyszy wiele 
rzeczy, które sprawiają, że drży na ciele 
(zob. 1 Nefi 1:6–7).

• Lehi ma wizję, w której widzi Boga i czyta 
z księgi, która prorokuje o zniszczeniu 
Jerozolimy i o popadnięciu jej mieszkań-
ców w niewolę (zob. 1 Nefi 1:8–14).

• Pan nakazuje Lehiemu wywieść rodzinę 
na pustynię (zob. 1 Nefi 2:1–2).

• Pan nakazuje Lehiemu, aby ten posłał 
swoich synów z powrotem do Jerozolimy 
po mosiężne płyty (zob. 1 Nefi 3:2–4).

• Kiedy Laman i Lemuel biją Nefiego i Sama, 
interweniuje anioł (zob. 1 Nefi 3:29).

• Pan nakazuje, aby Nefi i jego bracia 
powrócili do Jerozolimy po Ismaela i 
jego rodzinę (zob. 1 Nefi 7:1–2).

• Lehi i Nefi mają wizję drzewa życia, 
narodzin, służby i Zadośćuczynienia Je-
zusa Chrystusa, historii ziemi obiecanej, 
Przywrócenia ewangelii oraz walki po-
między siłami zła a kościołem Baranka 
Bożego (zob. 1 Nefi 8; 11–14).

• Nefi ma wizję, jak zbudować statek, 
który zabierze jego lud do ziemi obieca-
nej (zob. 1 Nefi 18:1).

Pierwsza Księga Nefiego zawiera opo-
wieść o ludzie, który dotarł do ziemi 
obiecanej, spisaną ręką naocznego 
świadka tych wydarzeń. Księga Mormona 
wymienia później dwie inne grupy, które 
wyruszyły w podróż morską do tej ziemi: 
Mulekitów (zob. Omni 1:14–17) i Jeredów 
(zob. Eter 6:4–12).
Pierwsza Księga Nefiego zapoznaje nas 
z dwoma znamiennymi przedmiotami: 
mieczem Labana i kompasem, czyli urzą-
dzeniem wskazującym kierunek, zwanym 
Liahoną (zob. 1 Nefi 18:12; Alma 37:38). 
Za pośrednictwem Liahony Pan prowadził 
rodzinę Lehiego przez pustynię i ocean. 
Miecz Labana był przekazywany przez 
pokolenia do końca cywilizacji Nefitów. 
Liahona i miecz Labana zostały zakopane 
wraz ze złotymi płytami i zostały pokazane 
Józefowi Smithowi oraz Trzem Świadkom 
(zob. NiP 17:1–2).

Zarys
1 Nefi 1–7 Lehi prowadzi swą 
rodzinę na pustynię. Jego synowie 
postępują zgodnie z przykazaniem 
Pana, by powrócić do Jerozolimy 
i zdobyć mosiężne płyty, a potem 
powrócić tam raz jeszcze celem 
przekonania Ismaela i jego rodziny, 
aby dołączyli do nich na pustyni.

1 Nefi 8–15 Zarówno Lehi, jak i 
Nefi otrzymali wizję drzewa życia. 
Nefi opisuje swoją wizję służby 
Zbawiciela oraz wydarzeń histo-
rycznych, które doprowadzą do 
Przywrócenia ewangelii w dniach 
ostatnich.

1 Nefi 16–18 Pan prowadzi Le-
hiego i jego rodzinę podczas po-
dróży przez pustynię oraz przez 
ocean do ziemi obiecanej.

1 Nefi 19–22 Nefi prorokuje o 
Jezusie Chrystusie oraz rozprosze-
niu i zgromadzeniu Izraela.
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1 Nefi 1

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 1:1–3
Nefi zaczyna spisywać kronikę
Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 1 Nefi 1:1–3. Poproś ich, aby powie-
dzieli, dlaczego Nefi spisał kronikę.

• Jakie powody zapisywania swoich doświadczeń podał Nefi?

• Jak myślicie, dlaczego Nefi, pomimo tego, że przeszedł przez „wiele ciężkich doświad-
czeń”, uważał, że „Pan błogosławił [mu] wielce”?

1 Nefi 1:4–20
Lehi ma wizję i ostrzega lud, że Jerozolima zostanie zniszczona
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacją, w której rodzice ostrzegali ich przed 
niebezpieczeństwem.

• Dlaczego wasi rodzice ostrzegali was przed niebezpieczeństwem?

• W jaki sposób Ojciec Niebieski ostrzega Swoje dzieci?

Wyjaśnij, że pierwsza opowieść z Księgi Mormona rozpoczyna się w czasach, kiedy wielu ludzi 
mieszkających w Jerozolimie było niegodziwych. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał 
fragment: 1 Nefi 1:4. Poproś klasę, aby poszukała, w jaki sposób Pan ostrzegał lud Jerozolimy.

Wyjaśnij, że ojciec Nefiego, Lehi, dołączył do „wielu proroków” wspomnianych w tym wer-
secie. Ostrzegał ludzi, mówiąc, że muszą odpokutować. Aby pomóc uczniom w odnalezieniu 
ostrzeżeń i nauk Lehiego, dobierz ich w pary i poproś, aby każda z nich przeczytała fragment: 
1 Nefi 1:5–13. Poproś, aby odszukali, co Lehi ujrzał w wizji, i zaznaczyli to w swoich pismach 
świętych lub zapisali w formie listy. Daj im kilka minut na przedyskutowanie odpowiedzi na 
poniższe pytanie. (Możesz zapisać to pytanie na tablicy).

• Jak byście się czuli, gdybyście ujrzeli w wizji, że miasto, w którym mieszkacie, zostanie 
zniszczone?

Po dyskusji poproś uczniów, aby w ciszy przejrzeli werset: 1 Nefi 1:15, żeby poznać uczucia 
Lehiego po wizji.

• Jaka była reakcja Lehiego na to, co zobaczył?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 1:14–15. Zachęć klasę, 
aby poszukała powodów radości Lehiego. (Być może będziesz musiał wyjaśnić, że choć Lehi 
dowiedział się o zniszczeniu Jerozolimy, zobaczył też, że ci, którzy zawierzą Bogu, nie zginą).

• W jakich sytuacjach wychwalaliście Boga, mimo że przeżywaliście trudne chwile?

• Jakie błogosławieństwa płyną z dostrzegania „[dobroci] i [miłosierdzia]” Pana w trud-
nych chwilach?

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos następujący tekst:

Wprowadzenie
Treść Księgi Mormona rozpoczyna się od informacji, że 
Lehi jako prorok wiernie wypełniał swoje zadanie. Lehi 
był jednym z „wielu proroków głoszących ludziom, że 
[muszą odpokutować]” (1 Nefi 1:4). Kiedy prorokował 
o zniszczeniu Jerozolimy i świadczył o odkupieniu moż-
liwym dzięki Mesjaszowi, wielu ludzi szydziło z niego i 

chciało go zabić. Niemniej Lehi znajdował radość w miło-
sierdziu Pańskim i w mocy wybawienia. Poznając służbę 
Lehiego, uczniowie mogą powiększyć swoje zrozumienie 
roli proroka w dzisiejszych czasach. Kiedy będą szukać 
dowodów istnienia miłosierdzia Bożego i Jego zaintere-
sowania ich życiem, ich relacje z Bogiem pogłębią się.

Codzienne 
studiowanie 
pism świętych
Możesz pomóc uczniom 
w tym, by wypełniali 
swoją rolę w procesie 
uczenia się, zachęcając 
ich do codziennego 
studiowania Księgi 
Mormona. W ciągu roku 
zastanawiaj się w duchu 
modlitwy, w jaki sposób 
pomóc im w rozwinięciu 
nawyku codziennego 
studiowania pism świę-
tych. Od czasu do czasu 
możesz podzielić się 
swoim świadectwem na 
temat błogosławieństw 
studiowania Księgi Mor-
mona każdego dnia.
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„Podobnie jak prorocy dawnych czasów, dzisiejsi prorocy świadczą o Jezusie Chrystusie i 
nauczają Jego ewangelii. Czynią wiadomymi wolę Boga i Jego prawdziwy charakter. Mówią 
w sposób odważny i jasny, potępiając grzech i ostrzegając przed jego konsekwencjami. 
Czasami mogą być natchnieni, by dla naszej korzyści prorokować o przyszłych wydarze-
niach” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 126).

Podkreśl, że Lehi jest przykładem prawdy, iż prorocy ostrzegają przed grzechem i na-
uczają o zbawieniu dzięki Jezusowi Chrystusowi. (Możesz zapisać tę prawdę na tablicy).

Poproś uczniów, aby przeczytali fragment: 1 Nefi 1:19–20.

• Czego nauczał Lehi?

• W jaki sposób ludzie reagowali na nauki Lehiego?

• Dlaczego niektórzy ludzie w naszych czasach odrzucają przesłania proroków Pana?

• W jaki sposób zostaliście pobłogosławieni lub ochronieni, ponieważ postępowaliście 
zgodnie z naukami proroka?

1 Nefi 1:20
Nefi świadczy o troskliwym miłosierdziu Pana
Zwróć uwagę na to, że w drugim zdaniu fragmentu: 1 Nefi 1:20 Nefi przerywa swą narrację, 
aby podzielić się przesłaniem z tymi, którzy czytają jego słowa. Niech każdy uczeń przeczyta 
werset: 1 Nefi 1:20, szukając przesłania Nefiego. Jeśli będzie to konieczne, zwróć ich uwagę 
na wyrażenie, którego użył Nefi, aby je zapowiedzieć („ja, Nefi, wykażę wam…”).

• W jaki sposób zwracanie bacznej uwagi na tego rodzaju wyrażenia pomaga wam pod-
czas indywidualnego studiowania Księgi Mormona?

• Co Nefi chciał nam wykazać?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 1:20. Poproś inną osobę 
o przeczytanie fragmentu: Moroni 10:3. Niech klasa poszuka zbieżnych punktów w obu 
wersetach.

• Jaką myśl Nefi i Moroni chcieli przekazać czytelnikom Księgi Mormona?

Pomóż uczniom dostrzec tę zasadę: Pan okazuje Swe troskliwe miłosierdzie tym, którzy 
wykazują się wiarą w Niego. (Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu, czym jest troskliwe miłosierdzie Pana i jak można je 
rozpoznać w swoim życiu, przytocz następującą wypowiedź Starszego Davida A. Bednara 
z Kworum Dwunastu Apostołów:

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

[…] Pan nie okazuje Swego troskliwego miłosierdzia na chybił trafił ani przy-
padkiem. Wierność i posłuszeństwo umożliwiają nam otrzymanie tego ważnego 

daru, a w wielu przypadkach wyznaczone przez Pana okoliczności pomagają nam je rozpoznać.

Nie powinniśmy lekceważyć ani przeoczyć mocy troskliwego miłosierdzia Pana” („Troskliwe 
miłosierdzie Pana”, Ensign lub Liahona, maj 2005 r., str. 99–100).

• W jaki sposób Starszy Bednar wyjaśnia termin „troskliwe miłosierdzie Pana”?

• Jakie przykłady troskliwego miłosierdzia Pana zaobserwowaliście w swoim życiu lub 
życiu kogoś, kogo znacie?

Po tym, jak uczniowie udzielą odpowiedzi na te pytania, poproś ich, aby zastanowili się, w jaki 
sposób mogą lepiej rozpoznawać troskliwe miłosierdzie Pana w swoim życiu. Zachęć ich, aby 
byli bardziej świadomi okazywanego im przez Pana miłosierdzia. Możesz zasugerować, aby 
zapisywali swoje doświadczenia związane z troskliwym miłosierdziem w dzienniku. Zastanów 
się nad tym, czy dać im czas na zapisanie w dziennikach do studiowania pism świętych lub 
zeszytach jednego czy dwóch przykładów tego, jak Pan okazał im troskliwe miłosierdzie.

Zakończ lekcję, powtarzając świadectwo Nefiego na temat troskliwego miłosierdzia Pana 
zawarte we fragmencie: 1 Nefi 1:20. Podziel się świadectwem o tym, że Pan błogosławi i 
troszczy się o nas indywidualnie. Zachęć uczniów, by poszukiwali w swoim życiu i w Księ-
dze Mormona przykładów troskliwego miłosierdzia Pana.

Szukanie kluczowych 
wyrażeń
Jednym ze sposobów na 
to, by pomóc uczniom 
wyciągnąć większe 
korzyści z codziennego 
osobistego czytania pism 
świętych, jest naucze-
nie ich wyszukiwania 
kluczowych wyrażeń. 
Autorzy Księgi Mormona 
często używali ich, aby 
podkreślić nauki, które 
starali się przekazać lub 
podsumować nauczane 
przez siebie zasady. Sto-
sowali wyrażenia takie, 
jak: „wykażę wam”, „i 
tak widzimy” czy „oto 
mówię do was”. Zachęć 
uczniów, aby zwra-
cali uwagę na nauki, 
które towarzyszą takim 
wyrażeniom.
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1 NEFI  1

Komentarz i tło historyczne
1 Nefi 1:2. „Język Egipcjan”
Nefi powiedział, że kroniki sporządzał w „języku Egipcjan” 
(1 Nefi 1:2). Około 470 lat później król Beniamin nauczał 
swoich synów „[języka] Egipcjan” (Mosjasz 1:1–4). We 
fragmencie: Mormon 9:32 pojawia się termin „[zrefor-
mowany egipski]”. Moroni zaznacza, że w jego czasach 
— około 1000 lat po czasach Lehiego i Nefiego — język 
egipski i hebrajski, jakiego używali Lehi i Nefi, był już 
zmieniony przez ludzi.

1 Nefi 1:4. „Wielu proroków”
Nefi powiedział, że „wielu proroków” pojawiło się w 
Jerozolimie. Wiemy, że w owych czasach prorokami 
byli Jeremiasz, Abdiasz, Nahum, Habakuk i Sofoniasz. 

Świadczyli oni w Królestwie Judy. Ks. Jeremiasza 35:15 
zawiera podobny komentarz na temat wielu proroków, 
którzy zostali zesłani przez Pana, aby ostrzec ludzi (zob. 
także II Ks. Kronik 36:15–16).

Jeremiasz był silnym prorokiem w czasach Lehiego i 
Nefiego i został wspomniany we fragmentach: 1 Nefi 
5:13 oraz 7:14. Służył pośród Żydów od 626 r. p.n.e. do 
586 r. p.n.e. W przeciwieństwie do Lehiego Jeremiasz 
pozostał w Jerozolimie i nadal wzywał ludzi do pokuty 
(zob. „Guide to the Scriptures”, „Jeremiah”). Po tym, 
jak Lehi opuścił Jerozolimę, Jeremiasz został wtrącony 
do więzienia. Tam napisał Treny, gdzie opłakuje znisz-
czenie Jerozolimy oraz to, że ludzie nie odpokutowali.

Dodatkowe pomysły dotyczące 
nauczania
1 Nefi 1:2–3, 20. Zapisywanie przejawów 
troskliwego miłosierdzia w swoim życiu
• Dlaczego warto zapisywać swoje doświadczenia 

w dzienniku?

Nefi świadczył o troskliwym miłosierdziu Boga w swoim 
życiu. Nauczał, że wszyscy, którzy mają wiarę w Jezusa 
Chrystusa, mogą doświadczyć takich błogosławieństw. 
Prezydent Henry B. Eyring z Rady Prezydenta Kościoła 
opisał, jak usłyszał podszept, by zapisywać przykłady 
dobroci Bożej okazywanej jego rodzinie:

„Kiedyś późno wróciłem do domu po wykonaniu 
pewnych zadań kościelnych. Było już po zmroku. Kiedy 
zmierzałem ku drzwiom wejściowym mojego domu, 
ze zdziwieniem zauważyłem tam mojego teścia, który 
mieszkał w pobliżu. Był ubrany w swój roboczy strój, 
szedł bardzo szybko i niósł na ramieniu jakieś rury. 
Wiedziałem, że buduje system hydrauliczny, który miał 
pompować wodę z płynącego w dole strumienia, do 
naszego domu.

Uśmiechnął się, zagadnął łagodnie, a następnie minął 
mnie w ciemnościach i udał się do swej pracy. Zrobiłem 
kilka kroków w stronę domu, myśląc o tym, co on dla 
nas robi i gdy tylko przekroczyłem próg, usłyszałam w 
myślach te słowa, a nie był to mój głos: ‘Nie daję tych 
doświadczeń tylko tobie. Zapisz je’.

Wszedłem do środka. Nie położyłem się spać. Chociaż 
byłem zmęczony, wziąłem kartkę i zacząłem pisać. I gdy 
to uczyniłem, zrozumiałem przesłanie, jakie usłyszałem 

w myślach. Miałem zapisać to dla swoich dzieci, aby 
pewnego dnia w przyszłości przeczytały, jak dostrze-
głem rękę Boga błogosławiącą naszą rodzinę. […]

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 na-
stępnego dnia. Zanim zaczynałem pisać, zastanawiałem 
się nad tym pytaniem: ‘Czy widziałem dziś wyciągniętą 
rękę Boga, która dotknęła nas, nasze dzieci lub naszą 
rodzinę?’. Kiedy się zastanawiałem, coś zaczynało się 
dziać. Gdy przywoływałem wydarzenia z danego dnia, 
dostrzegałem dowody tego, co Bóg uczynił dla kogoś 
z naszej rodziny, których nie zauważyłem w czasie za-
bieganego dnia” („Zapamiętaj, zapamiętaj” Ensign lub 
Liahona, listopad 2007 r., str. 66–67).

1 Nefi 1:4–20. Podobieństwa między Lehim 
a Józefem Smithem
Poproś uczniów, aby przeczytali fragment: 1 Nefi 
1:4–20, szukając głównych wydarzeń w tym okresie 
życia Lehiego. Następnie poproś, aby przejrzeli: Józef 
Smith — Historia 1:1–35, szukając ważnych wydarzeń w 
życiu Proroka Józefa Smitha. Poproś ich, aby poszukali 
podobieństw w życiu Lehiego i Józefa Smitha. (Przykła-
dowe odpowiedzi: obaj zwrócili się do Boga w szczerej 
modlitwie, ujrzeli Ojca i Syna, opowiedzieli innym o 
swojej wizji, zostali odrzuceni przez wielu ludzi, ich 
życie było w niebezpieczeństwie, musieli przenieść się w 
inne miejsce, przedkładali Boga ponad ziemskie dobra i 
chwałę świata).
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1 Nefi 2

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 2:1–7
Bóg nakazuje Lehiemu udać się na pustynię
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że rodzice powiedzieli im, że ich rodzina musi jutro 
opuść swój dom, porzucając niemal cały swój dobytek. Udadzą się na pustynię, zabierając 
jedynie tylko to, co pozwoli im tam przeżyć.

• Jak byście na to zareagowali?

• W jaki sposób zmieniłaby się wasza reakcja, gdybyście wiedzieli, że nakaz udania się na 
pustynię pochodzi od Pana?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 2:1–6. Poproś klasę, aby 
poszukała powodów, dla których Lehi wyprowadził swoją rodzinę na pustynię.

• Jakie przykazanie otrzymał Lehi od Pana? (Zob. 1 Nefi 2:2).

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

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 2:7.

• Lehi złożył Panu dzięki tuż po tym, jak opuścił swój dom i dobytek. Czego możemy się 
nauczyć z tej historii?

• Za co Lehi był wdzięczny?

Zapisz na tablicy następujące stwierdzenie: Kiedy jesteśmy wierni i posłuszni, Pan pomaga 
nam w czasie prób.

• Kiedy czuliście, że Pan pomagał wam w czasie prób? (Zachęć uczniów, aby postarali się 
o przewodnictwo Ducha, kiedy będą odpowiadać na to pytanie. Pomóż im zrozumieć,  
że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne).

1 Nefi 2:8–15
Laman i Lemuel szemrają przeciwko swemu ojcu
Poproś uczniów, aby zadali sobie w duchu pytanie, czy kiedykolwiek narzekali — czy to na 
głos, czy po cichu — na jakieś przykazanie pochodzące od Pana lub na radę rodziców albo 
przywódcy kościelnego. Daj im chwilę na zastanowienie się nad ich doświadczeniami.

• Dlaczego czasami narzekamy, kiedy dostajemy jakieś wskazówki?

Napisz na tablicy: rzeka i dolina. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 
1 Nefi 2:8–10.

• Dlaczego Lehi chciał, aby Laman był jak rzeka? Dlaczego chciał, aby Lemuel był jak dolina? 
(Możesz poprosić uczniów o zapisanie ich odpowiedzi na tablicy obok słów: rzeka i dolina).

• Czego Lehi próbował nauczyć Lamana i Lemuela?

Niech uczniowie po cichu przeczytają fragment: 1 Nefi 2:11–14.

• Z jakiego powodu Laman i Lemuel szemrali przeciwko swemu ojcu?

• We fragmencie: 1 Nefi 2:11 słowo hardość oznacza dumę lub upór. Dlaczego duma pro-
wadzi czasem ludzi do szemrania?

Wprowadzenie
Historia znajdująca się w rozdziale: 1 Nefi 2 pokazuje 
różne reakcje na przykazania pochodzące od Pana. Lehi 
był posłuszny przykazaniu Pana, aby wyprowadzić swoją 
rodzinę na pustynię. Laman i Lemuel, napotkawszy 

trudności w posłuszeństwie temu poleceniu, zbuntowali 
się. W odróżnieniu od nich Nefi starał się o otrzymanie 
duchowego potwierdzenia.
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• Jak sądzicie, dlaczego brak zrozumienia postępowania Boga prowadzi niekiedy ludzi do 
szemrania?

Wyjaśnij, że jednym z powodów, dla których Szatan chce, abyśmy szemrali, jest powstrzy-
manie nas od posłuszeństwa żyjącym prorokom, innym natchnionym przywódcom oraz 
rodzicom. W ramach dyskusji możesz przytoczyć następującą wypowiedź opartą na wystą-
pieniu Starszego H. Rossa Workmana, Siedemdziesiątego:

„Na szemranie składają się trzy kolejne kroki, które stawiamy na drodze do nieposłuszeń-
stwa”. Po pierwsze, ludzie zaczynają kwestionować nakaz. Najpierw kwestionują „w my-
ślach”, a następnie sieją wątpliwości „w umysłach innych”. Po drugie, ci, którzy szemrają, 
zaczynają „racjonalizować i usprawiedliwiać to, że nie wykonują polecenia. […] W ten 
sposób usprawiedliwiają swe nieposłuszeństwo”. Takie usprawiedliwianie prowadzi do 
trzeciego kroku: „Opieszałości w przestrzeganiu przykazania Pana. […]

Zachęcam was, abyście skupili się na tym przykazaniu pochodzącym od żyjących proro-
ków, które sprawia wam najwięcej trudności. Czy kwestionujecie fakt, że to przykazanie 
odnosi się do was? Czy znajdujecie dogodne wymówki, dlaczego nie możecie teraz prze-
strzegać tego przykazania? Czy odczuwacie frustrację lub irytację, kiedy ktoś przypomina 
wam o tym przykazaniu? Czy ociągacie się w jego przestrzeganiu? Wystrzegajcie się pod-
stępów przeciwnika. Wystrzegajcie się szemrania” („Wystrzegajcie się szemrania”, Liahona, 
listopad 2001 r., str. 98–100).

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich dziennikach do studiowania lub zeszytach odpo-
wiedź na następujące pytanie:

• Co możesz zrobić, kiedy przekonujesz się, że szemrzesz przeciwko prorokom Pana 
i przykazaniom?

1 Nefi 2:16–19
Nefi pragnie otrzymać od Pana zrozumienie
Niech uczniowie po cichu przeczytają fragment: 1 Nefi 2:16, 19 i zastanowią się nad nim.

• W jaki sposób Nefi zareagował na przesłanie swojego ojca?

• Kiedy wzywaliście Boga i czuliście, że wasze serce zmiękło?

Daj uczniom możliwość opowiedzenia o tym, jak Pan zmiękczył ich serca (lecz przypomnij 
im, że nie powinni czuć się zobligowani do opowiadania o doświadczeniach, które są zbyt 
osobiste bądź prywatne). Poza tym możesz powiedzieć o tym, jak Pan zmiękczył twoje 
serce. Zapewnij uczniów, że kiedy wzywamy Boga, On może zmiękczyć nasze serca 
tak, że uwierzymy w Jego słowa.

Przeczytaj na głos fragment: 1 Nefi 2:19. Niech uczniowie wyjaśnią własnymi słowami znacze-
nie terminów „pilnie” i „z pokorą w sercu”. Zachęć ich do poszukiwania Pana w taki sposób, 
w jaki czynił to Nefi.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 2:17–18.

• Jakie zasady możemy poznać dzięki różnym reakcjom Nefiego, Sama, Lamana i Lemuela?

• Kiedy słowa członka rodziny lub przyjaciela wzmocniły waszą wiarę tak, jak słowa Nefiego 
wzmocniły wiarę Sama?

1 Nefi 2:20–24
Tym, którzy przestrzegają przykazań, będzie się dobrze powodzić
Niech uczniowie przeczytają fragment: 1 Nefi 2:20–21. Poproś, aby odnaleźli lub zazna-
czyli obietnicę mówiącą, że „jeśli będziesz przestrzegał Moich przykazań, będę ci szczę-
ścił”. Wyjaśnij, że podczas studiowania Księgi Mormona przeczytają o wielu przykładach 
wskazujących na wypełnienie tej obietnicy.

Rozważ przytoczenie poniższej wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkie z Kworum 
Dwunastu Apostołów:

„Posłuszeństwo to pierwsze prawo niebios. Wszelki postęp, wszelka doskonałość, wszel-
kie zbawienie, wszelka pobożność, wszystko to, co jest prawe, sprawiedliwe i prawdziwe, 
wszelkie dobro dane jest tym, którzy żyją zgodnie z prawami Tego, który jest Wieczny. 

Pytania, które 
rozbudzają duchowość
Prezydent Henry B. 
Eyring z Rady Prezydenta 
Kościoła nauczał, że nie-
które pytania rozbudzają 
duchowość. Radził na-
uczycielom, aby zadawali 
pytania, „które zachęcą 
poszczególne osoby, aby 
odszukały we wspomnie-
niach pewne uczucia”. 
Zadawanie pytań, które 
pozwalają uczniom od-
woływać się do doświad-
czeń z przeszłości zamiast 
jedynie przypominać 
sobie suche fakty, może 
przygotować ich do tego, 
by nauczał ich Duch. 
Prezydent Eyring powie-
dział: „Mądrze będzie 
poczekać przez chwilę, 
zanim wezwiemy kogoś 
do odpowiedzi. Nawet ci, 
którzy nie mówią, będą 
myśleli o doświadcze-
niach duchowych. A to 
zaprosi Ducha Świętego” 
(„The Lord Will Multiply 
the Harvest” [przemó-
wienie skierowane do 
nauczycieli KSE, 6 lutego 
1998 r.], str. 6, adres inter-
netowy: si.lds.org).
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W całej wieczności nie ma niczego ważniejszego niż przestrzeganie przykazań Boga” 
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], str. 126).

Podziel się swoim świadectwem na temat tego, że Bóg błogosławi tych, którzy są 
posłuszni i wierni. Uczniowie, podobnie jak Nefi, mogą rozwijać pewność co do tego, że 
otrzymają wskazówki od Pana. Zachęć ich, aby starali się wykazywać większym posłuszeń-
stwem i postępować zgodnie ze wskazówkami otrzymywanymi od Ducha Świętego.

Komentarz i tło historyczne
1 Nefi 2:2–6. Prawdopodobna trasa wędrówki 
rodziny Lehiego.
Lehi być może poprowadził swoją rodzinę do Morza 
Czerwonego w pobliżu Zatoki Akaba, około 290 km 
od Jerozolimy. Oznaczałoby to wędrówkę przez gorącą 
i jałową krainę znaną z tego, że na nieprzygotowanych 
podróżnych czyhali złodzieje. Dotarłszy do Morza Czer-
wonego, rodzina wędrowała jeszcze trzy dni, zanim roz-
biła obóz w dolinie rzeki. Podróż z Jerozolimy do doliny 
rzecznej mogła trwać około 14 dni. Możesz przypomnieć 
uczniom o tych odległościach i czasie, kiedy będą czytać 
o tym, jak Nefi i jego bracia udali się w drogę powrotną 
do Jerozolimy.

1 Nefi 2:7. Okazywanie Panu wdzięczności
We fragmencie: 1 Nefi 2:7 widać wdzięczność Lehiego 
za przewodnictwo i ochronę ze strony Pana: „Zbudował 
ołtarz z kamieni i złożył ofiarę Panu, i dziękował Panu, 
naszemu Bogu”. Jest to pierwszy z wielu znajdujących 
się w Księdze Mormona przykładów, kiedy wierni naśla-
dowcy Chrystusa składają ofiary i całopalenia, aby po-
dziękować Bogu (zob. na przykład: 1 Nefi 7:22; Mosjasz 
2:3–4). Wszystkie dzieci Ojca w Niebie muszą okazać 
Mu szczere wyrazy wdzięczności i posłuszeństwo, jeśli 
mają Go zadowolić (zob. NiP 59:21).

N
Morze 

Śródziemne
Morze Galilejskie

Morze Martwe

Zatoka Perska

Ocean Indyjski

Jerozolima

Pustynia 
Arabska

Morze 
Czerwone

Obfitość (?)

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

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

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

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

Ismael umarł w 
miejscu „nazwanym 
Nahom” (1 Nefi 
16:34)
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Dodatkowe pomysły dotyczące 
nauczania
1 Nefi 2:1–3, 16–19. Skruszone serce i objawienie
Przypomnij uczniom, że w rozdziale: 1 Nefi 1 Nefi opisuje 
objawienie otrzymane przez Lehiego, kiedy był „przejęty 
Duchem” (1 Nefi 1:7). W wizji tej Lehi czytał księgę zawie-
rającą proroctwa i był „przepełniony Duchem Pana“ (1 Nefi 
1:12). W rozdziale: 1 Nefi 2 temat objawienia przewija się 
dalej, kiedy Nefi mówi o tym, jak jego ojciec otrzymał we 
śnie ostrzeżenie od Pana (zob. 1 Nefi 2:1–3). Nefi mówi 
też o własnym doświadczeniu związanym z otrzymaniem 
objawienia i postępowaniem zgodnie z głosem Pana.

Pokaż dwa przedmioty — jeden niech będzie miękki i 
chłonny (np. kawałek tkaniny czy gąbka), a drugi twardy 
(np. kamień). Następnie poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos fragmentu: 1 Nefi 2:16–19.

• Pod jakim względem serca Lehiego, Nefiego i Sama 
były podobne do tego miękkiego przedmiotu?

• Pod jakim względem serca Lamana i Lemuela były jak 
ten twardy przedmiot?

• W jaki sposób duchowy stan naszych serc wpływa na 
naszą zdolność otrzymywania objawienia?

Pomóż uczniom zrozumieć, że Pan objawia nam wiedzę, 
kiedy pilnie Go poszukujemy. W ramach dyskusji możesz 
podzielić uczniów na pary i poprosić o przeczytanie defi-
nicji słowa „Revelation” (Objawienie) z Bible Dictionary 
(Słownik Biblijny). Poproś ich o omówienie następującego 
pytania:

• Co możemy zrobić, aby przygotować się na otrzyma-
nie odpowiedzi od Pana?
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1 Nefi 3–4

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 3:1–9, 19–20
Synowie Lehiego powracają do Jerozolimy, aby zdobyć mosiężne płyty
Przed rozpoczęciem lekcji zapisz na tablicy poniższe stwierdzenia. Poproś uczniów, aby 
wybrali zdanie, które najlepiej opisuje to, jak ich zdaniem Pan pomaga nam, kiedy prosi 
o wykonanie trudnego zadania.

Kiedy starasz się wypełnić jakiś nakaz lub wykonać trudne zadanie dane przez Pana, On:

a. zmienia nakaz w taki sposób, aby zadanie było proste i łatwe do wykonania.

b. błogosławi twoje wysiłki, zapewniając sposób na jego wypełnienie, nawet jeśli zadanie nadal 
pozostaje trudne.

c. interweniuje i wykonuje zadanie za ciebie.

d. wymaga, abyś sam wykonał zadanie bez niczyjej pomocy.

Poproś kilkoro uczniów, aby podali wybraną przez siebie odpowiedź oraz powody jej wybrania.

Wyjaśnij, że Pan może na wiele sposobów błogosławić tych, którzy starają się wypełniać 
Jego przykazania. Kiedy uczniowie studiują opowieść Nefiego zawartą we fragmencie: 
1 Nefi 3–4, poproś ich, aby poszukali przykładów tej zasady. Zachęć też uczniów do zapi-
sania, czym różniła się reakcja na trudności Nefiego od reakcji jego braci.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 3:1–9. Poproś, aby 
reszta klasy słuchała, z jakich powodów Nefi był gotów zrobić to, o co poprosił go ojciec.

Laman i Lemuel uważali, że nakaz powrotu do Jerozolimy po mosiężne płyty był „[trudną 
rzeczą], której wymagał od nich Lehi” (1 Nefi 3:5). Aby pomóc uczniom w zrozumieniu 
powodów, dla których Laman i Lemuel tak odbierali to polecenie, możesz przypomnieć im, 
że przebyli już oni długi dystans z Jerozolimy.

• Jak myślicie, dlaczego Nefi był gotów zrobić to, o co poprosił go ojciec, bez narzekania?

Poproś uczniów, aby ponownie przedstawili w formie wypowiedzi „jeżeli–to”zasadę, o 
której Nefi świadczył we fragmencie: 1 Nefi 3:7. Uczniowie mogą na przykład powiedzieć, 
że jeżeli staramy się wypełniać nakazy Pana, to On umożliwi nam ich wypełnienie. 
Zwróć uwagę na to, że 1 Nefi 3:7 to fragment z pisma świętego do opanowania. Wyjaśnij, 
że przez cały rok uczniowie będą koncentrować się na 25 fragmentach z pisma świętego 
do opanowania (więcej informacji znajduje się w aneksie do tego podręcznika). Owe 25 
fragmentów znajduje się na odwrocie zakładki dla seminarium. Możesz zachęcić uczniów, 
by zaznaczali fragmenty do opanowania w charakterystyczny sposób, aby mogli z łatwo-
ścią je odnaleźć.

• Kiedy mieliście wrażenie, że Pan „umożliwił” wam przestrzeganie któregoś ze Swoich 
przykazań?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 3:3, 19–20. Poproś 
resztę klasy, aby przysłuchiwała się i znalazła wyrażenia, które wyjaśniają, dlaczego 
mosiężne płyty były tak cenne dla rodziny Lehiego i ich potomków. (Możesz zapropono-
wać uczniom, aby zaznaczyli ten fragment w swoich pismach świętych). Kiedy uczniowie 

Wprowadzenie
Pan nakazał Lehiemu wysłać synów z powrotem do 
Jerozolimy, aby uzyskali mosiężne płyty od Labana. 
Laman i Lemuel nie widzieli sposobu, jak mogliby wy-
pełnić ten nakaz, lecz Nefi miał wiarę, że Pan pokaże, 
jak mają osiągnąć to, czego od nich wymaga. Pomimo 

powtarzających się trudności Nefi nie ustawał w wysił-
kach, aby wiernie dokonać tego, o co poprosił go Pan. 
Dzięki temu był prowadzony przez Ducha Świętego i 
udało mu się zdobyć mosiężne płyty.

1 Nefi 3:7 to 
fragment z pisma 
świętego do opanowa-
nia. Zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania fragmentów 
do opanowania, który 
znajduje się pod koniec 
lekcji, aby pomóc 
uczniom w jego 
zapamiętaniu.
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podzielą się swymi odkryciami, wyjaśnij, że mosiężne płyty to wolumin starożytnych pism 
świętych zawierający wiele tych samych zapisów i informacji, które znajdują się w Starym 
Testamencie.

• Jak myślicie, dlaczego treść mosiężnych płyt była na tyle ważna dla Nefiego i jego braci, 
żeby wrócić po nie do Jerozolimy?

• Co cennego dla was zawierają pisma święte w obecnych czasach? Dlaczego jest to dla 
was ważne?

1 Nefi 3:10–31
Laban kradnie własność Lehiego i próbuje zabić Nefiego i jego braci
Poproś połowę klasy, aby przestudiowała pierwszą próbę zdobycia mosiężnych płyt przez 
Nefiego i jego braci (zob. 1 Nefi 3:10–18). Poproś resztę klasy, aby przestudiowała drugą 
próbę (zob. 1 Nefi 3:21–31). Niech każdy uczeń pracuje samodzielnie i odpowie na poniż-
sze pytania. Możesz poprosić, aby swoje odpowiedzi zapisali w dzienniku do studiowania 
pism świętych lub w zeszycie lekcyjnym. Zapisz pytania na tablicy lub wręcz każdemu 
uczniowi kartkę z pytaniami.

 1. Kto poszedł?

 2. Dlaczego to zrobili?

 3. Jak zareagowali na niepowodzenie?

 4. Dla uczniów studiujących pierwszą próbę zdobycia płyt: Nefi i jego bracia „[zmar-
twili] się […] ogromnie”, gdyż nie udało im się zdobyć mosiężnych płyt (zob. 1 Nefi 
3:14). Czym różniła się reakcja Nefiego na porażkę od reakcji jego braci? (Zob. 1 Nefi 
3:15–16).

Dla uczniów studiujących drugą próbę zdobycia płyt: Laman i Lemuel rozgniewali 
się na Nefiego po drugiej nieudanej próbie. Pobili go i potraktowali surowo. Nawet 
po tym, jak anioł obiecał, że Pan wyda Labana w ich ręce, nadal szemrali i wątpili w 
możliwość powodzenia. W jaki sposób gniew Lamana i Lemuela mógł wpłynąć na ich 
zdolność uwierzenia w obietnicę anioła? W jaki sposób gniew, narzekanie, szemranie 
i niewiara powodują, że nie potrafimy zrozumieć przesłania danego nam przez Boga? 
(Zob. 1 Nefi 3:28–31; 3 Nefi 11:29).

 5. Czego się nauczyłeś z przestudiowanych wersetów?

Po upływie czasu potrzebnego na udzielenie odpowiedzi poproś kilkoro uczniów, aby 
podzielili się swoimi spostrzeżeniami.

1 Nefi 4:1–38
Nefi zdobywa mosiężne płyty
Poproś uczniów, aby znaleźli pytania, jakie Laman i Lemuel zadali we fragmencie: 1 Nefi 3:31.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 4:1–3. Poproś klasę, 
aby odnalazła odpowiedzi Nefiego na pytania braci.

• W jaki sposób historia Mojżesza odnosi się do pytań Lamana i Lemuela?

Jeśli uczniowie potrzebują pomocy, aby odpowiedzieć na to pytanie, wyjaśnij, że Mojżesz 
napotkał podobne wyzwanie, kiedy poproszono go o wyprowadzenie dzieci Izraela z 
Egiptu. Pomimo wielu prób Mojżesz nie potrafił przekonać faraona, aby ten wypuścił dzieci 
Izraela na wolność. Jednakże Mojżesz nie ustawał w czynieniu tego, co Pan nakazał mu 
robić, a Pan umożliwił mu uwolnienie dzieci Izraela. Nefi odniósł przykład Mojżesza do 
okoliczności, w jakich znalazła się jego rodzina. Miał pewność, że im również Bóg umoż-
liwi wykonanie zadania.

• Jakiej zasady nauczyliście się z odpowiedzi Nefiego udzielonej braciom?

Choć uczniowie mogą podać odpowiedzi, ubierając je w inne słowa, powinni przekazać, 
że  jeśli nie będziemy ustawać w wiernym czynieniu tego, czego wymaga od nas 
Pan, to pomimo trudności umożliwi On wykonanie tego, co nakazuje. (Możesz 
zapisać tę zasadę na tablicy).

Odnieś się do zdań, które przedstawiłeś na tablicy na początku lekcji.
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• Teraz, po przestudiowaniu doświadczenia Nefiego — która wypowiedź, waszym zda-
niem, najlepiej podsumowuje zasadę, którą właśnie znaleźliście?

Kiedy uczniowie będą studiowali dalszą część opowieści Nefiego, zachęć ich, aby szukali 
potwierdzenia tej zasady w efektach wytrwałości Nefiego.

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragment: 1 Nefi 4:4–6. Możesz zaproponować 
uczniom, aby zaznaczyli w swoich pismach świętych fragment: 1 Nefi 4:6.

Pomóż uczniom zrozumieć, że Pan może natchnąć nas, abyśmy coś zrobili, nie dając nam 
natychmiastowego objawienia na temat tego, jak, kiedy lub dlaczego powinniśmy to zrobić. 
Nefi dowiedział się, jak, kiedy i dlaczego Pan mu pomoże, ale dopiero po tym, jak poddał 
się przewodnictwu Ducha Świętego i po tym, jak zdecydował się iść naprzód z wiarą.

Powiedz uczniom, że Prezydent Harold B. Lee zauważył, że często chcemy widzieć „koniec 
już na początku”, czyli dostrzec rezultat, zanim postąpimy zgodnie ze wskazówką Pana. 
Radził on:

„Musicie nauczyć się dochodzić do linii światła, a być może i zrobić kilka kroków w ciem-
ność [w nieznane], a tam przekonacie się, że pojawi się światło i będzie was oświetlać” 
(w: Lucile C. Tate, Boyd K. Packer: A Watchman on the Tower [1995], str. 137–138).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 4:7.

• Co jest ważnego w wyrażeniu „jednakże szedłem”, które znajduje się we fragmencie: 
1 Nefi 4:7?

• Czego uczy doświadczenie Nefiego na temat związku pomiędzy gotowością, aby „iść i 
zrobić”, a naszą zdolnością do tego, by dać się Panu prowadzić?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 4:8–18.

• Jakie powody podał Duch Nefiemu, kiedy Pan nakazał mu zabić Labana?

Podsumuj resztę opowieści Nefiego o pomyślnym zdobyciu płyt (zob. 1 Nefi 4:19–38) lub 
poproś o to jednego z uczniów, który zna resztę tej historii. Poproś uczniów, aby rozpoznali 
zasady, które są widoczne w końcowych wysiłkach zdobycia płyt. Kiedy podzielą się swo-
imi spostrzeżeniami, złóż świadectwo, że gdy mamy wiarę w Boga i staramy się czynić 
to, o co On prosi, to nawet jeśli nie potrafimy dostrzec końcowego rezultatu, popro-
wadzi nas On dzięki wpływowi Ducha Świętego.

Aby pomóc uczniom w pogłębieniu ich świadectw na temat tej zasady, poproś, aby opo-
wiedzieli o doświadczeniach, kiedy działali zgodnie z wiarą, nie wiedząc z wyprzedzeniem, 
jak lub kiedy Bóg im pomoże.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacją, z jaką się obecnie mierzą, w której 
wymagania Pana są dla nich trudne. Poproś, aby zapisali w swoich dziennikach do stu-
diowania pism świętych, co zrobią, aby okazać Panu gotowość, aby „pójść i uczynić” to, co 
nakazał. Kiedy skończą pisać, wyraź pewność, że kiedy wykazujemy się wiarą, Pan pomaga 
nam osiągnąć wszystko, o co nas prosi.

Fragment do opanowania — 1 Nefi 3:7
Napisz na tablicy słowa: posłuszeństwo, wiara i zaufanie. Zapytaj:

• Jakie dostrzegacie dowody posłuszeństwa, wiary i zaufania Nefiego we fragmencie: 
1 Nefi 3?

• W jaki sposób cechy te mogą pomóc komuś, kto został powołany do służby na misji?

Poproś każdego ucznia o napisanie listu do misjonarza z pytaniem, jak postrzega przesła-
nie fragmentu: 1 Nefi 3:7 w działaniu. Zachęć uczniów, aby podzielili się odpowiedziami, 
jakie dostali na swoje listy.

Uwaga: Pod koniec każdej lekcji, która zawiera fragment do opanowania, znajdziesz dodat-
kowe zajęcia, które mają na celu pomóc uczniom w jego zapamiętaniu. Możesz korzystać 
z tych zajęć w dowolnym czasie (więcej informacji znajduje się w aneksie oraz w podręcz-
niku Nauczanie i uczenie się ewangelii ). Z powodu charakteru i długości dzisiejszej lekcji, 
możesz skorzystać z tych zajęć innego dnia, kiedy będziesz mieć więcej czasu.

Czytanie fragmentów 
pism świętych 
na lekcji
Czytanie fragmentów 
pism świętych podczas 
lekcji może pomóc 
uczniom w lepszym zro-
zumieniu studiowanych 
wersetów. Może to im 
także pomóc w nabra-
niu pewności siebie, 
gdy będą samodzielnie 
czytać pisma święte. 
Nauczyciel nie powi-
nien jednak w żadnym 
wypadku zawstydzać 
uczniów poprzez zmu-
szanie ich do czytania 
na głos, jeśli jest to dla 
nich krępujące. Oto kilka 
sposobów na wspólne 
czytanie pism świętych 
podczas lekcji:
 1. Uczniowie czytają na 

zmianę na głos.
 2. Nauczyciel czyta frag-

ment na głos, pod-
czas gdy uczniowie 
śledzą tekst w swoich 
pismach świętych.

 3. Kilkoro uczniów czyta 
fragment z podzia-
łem na role.

 4. Uczniowie czytają 
na głos w małych 
grupach lub parach.
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1 Nefi 5

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 5:1–9
Synowie Lehiego bezpiecznie powracają do swej rodziny czekającej na pustyni
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 5:1–3. Poproś uczniów, 
aby poszukali powodów, dla których Saria zaczęła narzekać.

• Na co narzekała Saria? (Przykładowe odpowiedzi to: że Lehi był wizjonerem, że wypro-
wadził swoją rodzinę z ziemi ich dziedzictwa, że podjął decyzje, które mogły doprowa-
dzić do śmierci synów oraz że wyprowadził rodzinę na pustynię, gdzie poniosą śmierć).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy narzekali kiedyś z jakiegoś powodu, mimo że nie 
mieli pełnego obrazu sytuacji.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 5:4–6. Poproś klasę, aby 
zwróciła uwagę na sposób, w jaki Lehi zareagował na narzekanie Sarii.

• Co robi na tobie wrażenie w reakcji Lehiego na narzekania Sarii? (Możesz zwrócić uwagę na 
to, że Lehi odpowiedział świadectwem i wyraził pewność pokładaną w Panu, zamiast zarea-
gować strachem czy zwątpieniem. Nie odpowiadał w gniewie ani nie okazał niecierpliwości).

• Czego możemy nauczyć się z odpowiedzi Lehiego udzielonej Sarii?

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragment: 1 Nefi 5:7–9.

• Co Saria zyskała dzięki temu doświadczeniu?

1 Nefi 5:10–22
Lehi bada mosiężne tablice
Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy jest coś, dla zdobycia lub zachowania czego byliby 
gotowi poświęcić swe życie.

Poproś jednego z uczniów, aby podsumował fragment: 1 Nefi 3–4 i powiedział o poświęce-
niach, jakich dokonała rodzina Lehiego celem zdobycia mosiężnych płyt. (Nefi i jego bracia 
ryzykowali swe życie, poświęci bogactwa i udali się w długą podróż).

• Jak myślicie, dlaczego konieczne było takie poświęcenie?

Wyjaśnij, że po tym, jak rodzina złożyła ofiary i podziękowała Panu, Lehi natychmiast 
zaczął czytać z płyt. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 
5:11–16. Poproś klasę, aby odnalazła, co Lehi odkrył na mosiężnych płytach. Możesz zapi-
sać na tablicy ich odpowiedzi w formie krótkiej listy.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 1 Nefi 5:10. Poproś, aby poszukali 
słowo, które opisuje Lehiego czytającego pisma święte. („Zbadał” je). Poproś uczniów, aby 
dobrali się w pary i omówili następujące pytanie:

• Jaka jest różnica pomiędzy badaniem pism świętych a zwyczajnym ich czytaniem? (Możesz 
zachęcić uczniów, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z samodzielnym 
badaniem pism świętych).

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwuna-
stu Apostołów:

Wprowadzenie
Kiedy żona Lehiego, Saria, czekała na powrót synów z 
Jerozolimy, obawiała się, że zginęli, próbując odzyskać 
mosiężne płyty. Gdy bezpiecznie powrócili wraz z pły-
tami, zdobyła silniejsze świadectwo o tym, że Bóg pro-
wadzi i chroni jej rodzinę. Lehi zbadał mosiężne płyty 

i przekonał się, że mają one ogromną wartość dla jego 
rodziny. Podczas czytania napełniony został Duchem 
Świętym i prorokował, że pisma święte, jakie się na nich 
znajdowały, będą zachowane dla jego potomstwa.
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„Kiedy mówię ‘studiować’, to mam na myśli coś więcej niż tylko czytanie. Czasami dobrze 
jest przeczytać pismo święte w ciągu określonego czasu, by zrozumieć ogólne znaczenie 
jego przesłania, ale by nawrócić się, powinno wam bardziej zależeć na czasie, jaki spędzicie 
z pismami świętymi niż na ilości stron, jakie możecie wtedy przeczytać. Czasami widzę, 
jak czytacie kilka wersetów, po czym zatrzymujecie się, by rozmyślać, następnie uważnie 
czytacie te wersety ponownie, zastanawiacie się nad ich znaczeniem, modląc się o zrozu-
mienie, zadając pytania w myśli, czekając na duchowe wskazówki i zapisując wrażenia oraz 
spostrzeżenia, które do was przychodzą — to wtedy więcej możecie zapamiętać i nauczyć 
się. Studiując w ten sposób, możecie w ciągu pół godziny przeczytać niewiele rozdziałów 
lub wersetów, ale w waszym sercu będzie miejsce na słowo Boga, a On przemówi do was. 
Pamiętacie opis Almy, jakie to jest uczucie: ‘Zaczyna powiększać moją duszę i rozjaśniać 
moje zrozumienie, i staje mi się drogie’ [Alma 32:28]” („Gdy się kiedyś nawrócisz”, Ensign 
lub Liahona, maj 2004, str. 11–12).

Daj uczniom czas na zastanowienie się nad tym, w jaki sposób oni sami studiują pisma 
święte. Poproś, aby napisali w dzienniku do studiowania lub zeszycie lekcyjnym o skutecz-
nych sposobach badania pism świętych. Kiedy już to zrobią, poproś, aby zastanowili się, jak 
mogą poprawić jakość swojego studiowania. Poproś, aby wybrali jeden sposób udoskonale-
nia swojego osobistego badania pism świętych. Zachęć ich, aby swój cel zapisali w dzien-
niku do studiowania. Możesz zasugerować uczniom, aby powiedzieli o swoim celu komuś 
(na przykład: tobie, rodzicom czy innemu uczniowi), kto będzie im o nim przypominał i 
zachęcał do jego realizacji.

Wyjaśnij, że Pan pobłogosławił Lehiego ze względu na jego badania pism świętych. Aby 
pomóc w odnalezieniu tych błogosławieństw, poproś o przeczytanie po cichu fragmentu: 
1 Nefi 5:16–20.

• W jaki sposób badanie pism świętych wpłynęło na Lehiego?

Podkreśl, że kiedy Lehi badał pisma święte, napełniony był Duchem Świętym i otrzymał obja-
wienie „co do [swojego] potomstwa”. Zapewnij, że kiedy badamy pisma święte, możemy 
być napełnieni Duchem Świętym i otrzymać objawienie. Podobnie kiedy poświęcamy 
swój czas i energię na ich zgłębianie — tak jak czynił to Lehi — możemy być wzmocnieni w 
przestrzeganiu przykazań Bożych.

• W jaki sposób zostaliście pobłogosławieni dzięki badaniu pism świętych?

• Kiedy czuliście Ducha Świętego podczas studiowania pism świętych?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi, w której Starszy Robert D. 
Hales z Kworum Dwunastu Apostołów świadczy o błogosławieństwach badania pism świętych:

„Gdy chcemy rozmawiać z Bogiem, modlimy się. A kiedy chcemy, żeby On 
przemówił do nas, badamy pisma 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 przemawiającego 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” („Pisma święte: Mocą Bożą 
ku zbawieniu każdego”, Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 26–27).

Poporoś uczniów, aby śledzli test w swoich pismach, gdy ty będziesz czytał na głos fragment: 
1 Nefi 5:21–22. Podczas czytania połóż nacisk na następujące słowa: „Było to więc mądrością 
Pana, że mieliśmy je zabrać ze sobą w naszą podróż przez pustynię”.

• Dlaczego mądre jest zabieranie pism świętych w podróż?

• W jaki sposób możemy mieć ze sobą pisma święte?

Zwróć uwagę na to, że Lehi i jego rodzina zdobyli mosiężne płyty dzięki wielkiemu poświę-
ceniu. Bez pism świętych podróż Lehiego i jego rodziny nie zakończyłaby się powodzeniem. 
Zachęć uczniów, aby mieli ze sobą pisma święte, kiedy podróżują przez życie doczesne.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad własnym studiowaniem pism świętych. Zastanów 
się, czy nie poprosić ucznia, który regularnie czyta pisma, by zachęcił do tego swoich ró-
wieśników i złożył na ten temat świadectwo. Zachęć uczniów, aby wyrobili w sobie nawyk 
codziennego poświęcania czasu na badanie pism świętych.

Uwaga: Długość tej lekcji może pozwolić na przeprowadzenie ćwiczenia związanego 
z fragmentem pisma świętego do opanowania przypisanego do poprzedniej lekcji.
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Komentarz i tło historyczne
1 Nefi 5:10–22. Wartość pism świętych
Aby nauczyć, w jaki sposób możemy otrzymać prze-
wodnictwo poprzez studiowanie pism świętych, Starszy 
Robert D. Hales z Kworum Dwunastu Apostołów opo-
wiedział o tym, jak Lehi badał mosiężne płyty:

„Kiedy Nefi i jego bracia powrócili [z Jerozolimy z mosięż-
nymi płytami], ich ojciec, Lehi, uradował się. Rozpoczął 
badanie pism świętych ‘od początku’ i ‘[przekonał] się, 
że miały one […] wielką wartość, bo dzięki nim [mogli] 
zachować przykazania Pana dla [swoich] dzieci’.

Istotnie, mosiężne płyty były zapisem przodków Lehiego, 
ich języka, genealogii, a co ważniejsze, były zapisem 
ewangelii nauczanej przez świętych proroków Boga. 
Kiedy Lehi badał te płyty, dowiedział się tego, co może 
poznać każdy z nas, studiując pisma święte:

• Kim jesteśmy.

• Kim możemy się stać.

• Proroctwa dla nas i dla naszych potomków.

• Przykazania, prawa, obrzędy i przymierza, zgodnie 
z którymi musimy żyć, by otrzymać życie wieczne.

• I w jaki sposób mamy żyć, by wytrwać do końca i po-
wrócić do naszego Ojca Niebieskiego z honorem.

Te prawdy są tak istotne, że Ojciec Niebieski dał za-
równo Lehiemu, jak i Nefiemu wyraziste wizje, w któ-
rych słowo Boże symbolizował żelazny pręt. Zarówno 

ojciec, jak i syn dowiedzieli się, że trzymanie się tego 
stałego, nieugiętego, całkowicie niezawodnego 
żelaznego pręta jest jedynym sposobem, by pozostać 
na ciasnej i wąskiej ścieżce prowadzącej do naszego 
Zbawiciela” („Pisma święte: Mocą Bożą ku zbawieniu 
każdego”, Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 25).

1 Nefi 5:18–19. Mosiężne płyty
Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Aposto-
łów świadczył o ważności zdobycia mosiężnych płyt przez 
rodzinę Lehiego:

„Nie sposób przecenić wartości Mosiężnych Płyt dla 
Nefitów. Dzięki nim mogli zachować język (1 Nefi 3:19), 
większość zdobyczy cywilizacyjnych oraz wiedzę religijną 
ludu, z którego się wywodzili. (1 Nefi 22:30). Dla kontra-
stu — Mulekici, którzy zostali wyprowadzeni z Jerozolimy 
około 11 lat po opuszczeniu jej przez Lehiego i którzy nie 
mieli żadnego pisanego odpowiednika Mosiężnych Płyt, 
w niedługim czasie popadli w odstępstwo i niewiarę oraz 
utracili swój język, cywilizację i religię. (Omni 14–18).

Od proroka do proroka, z pokolenia na pokolenie 
Mosiężne Płyty były przekazywane i zachowywane przez 
Nefitów (Mosjasz 1:16; 28:20; 3 Nefi 1:2). Pan obiecał, 
że pewnego dnia zostaną one ujawnione, nienaruszone 
przez czas, zachowujące swój pierwotny blask, a opo-
wieści na nich zapisane ‘zostaną przekazane ludziom 
każdego narodu, pokolenia, języka i ludu’ (Alma 37:3–5; 
1 Nefi 5:18–19)” (Mormon Doctrine, 2. wyd. [1966], 
str. 103).

Dodatkowe pomysły 
dotyczące nauczania
1 Nefi 5:21. Badajcie pisma święte
Jako klasa zaśpiewajcie lub przeczytajcie słowa pieśni 
mówiącej o badaniu pism świętych (Hymny oraz pieśni 
dla dzieci ). Poproś uczniów, aby poszukali w hymnie 
wyrażeń opisujących błogosławieństwa, które przycho-
dzą w wyniku badania pism świętych. Poproś uczniów, 
aby określili, które wyrażenia są dla nich ważne, i po-
wiedzieli, z jakiego powodu im się one podobają.

Możesz przeczytać poniższą wypowiedź Prezydenta 
Mariona G. Romneya z Rady Prezydenta Kościoła:

„Jestem pewien, że jeśli w naszych domach rodzice będą 
regularnie czytać Księgę Mormona w duchu modlitwy, 

zarówno sami, jak i ze swoimi dziećmi, duch tej wspa-
niałej księgi przeniknie nasze domy i ich mieszkańców. 
Zwiększy się duch czci, wzrośnie wzajemny szacunek i 
wzajemne uznanie dla siebie. Ustanie duch sporu. Rodzice 
będą udzielać rad swoim dzieciom z większą miłością i 
mądrością. Dzieci będą chętniej przyjmować rady rodzi-
ców i stosować się do nich. Zapanuje większa prawość. 
Wiara, nadzieja i miłość — czysta miłość Chrystusa — będą 
obfitować w naszych domach i w naszym życiu, niosąc 
ze sobą pokój, radość i szczęście” (w: Conference Report, 
kwiecień 1960, str. 112–113; cyt. przez Ezrę Tafta Bensona 
w: „Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, maj 1986, str. 6).
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1 Nefi 6 i 9

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 6
Nefi dokonuje zapisów, aby przekonać wszystkich ludzi, że powinni przystąpić 
do Jezusa Chrystusa
Pokaż kilka stosownych książek bądź filmów, które są popularne wśród dzisiejszej mło-
dzieży. Zapytaj uczniów, jaki był ich zdaniem cel autora lub twórcy podczas tworzenia ich 
dzieł. Podnieś do góry egzemplarz Księgi Mormona. Powiedz uczniom, że w rozdziale: 
1 Nefi 6 Nefi wyjaśnił cel, jaki przyświecał mu podczas sporządzania zapisów, które osta-
tecznie stały się częścią Księgi Mormona.

Niech uczniowie przeczytają fragment: 1 Nefi 6:3–6 i poszukają słów oraz zwrotów, które 
wyrażają intencje Nefiego podczas sporządzania zapisów. (Możesz zaproponować, aby 
uczniowie zaznaczyli te słowa).

• Dlaczego ważne jest, że Nefi napisał to, „co miłe Bogu”, a nie to, „co jest miłe światu”?

• Jak wyrazilibyście zamiary Nefiego własnymi słowami? (Pomocne może się okazać wyja-
śnienie, że wyrażenie „[Bóg] Abrahama, Izaaka i Jakuba” odnosi się do Jezusa Chrystusa. 
Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali Jezus Chrystus w swoich pismach świętych, obok 
wersetu: 1 Nefi 6:4. Możesz wyjaśnić, że imię Jehowa również odnosi się do Jezusa Chry-
stusa. [Zob. 1 Nefi 19:10; 2 Nefi 11:4, 6–7; zob. także Bible Dictionary, „Christ”, „Christ, 
Names of”]).

Aby pomóc uczniom docenić to, że Księga Mormona jest jeszcze jednym świadectwem 
o Jezusie Chrystusie, zachęć ich, aby otworzyli indeks i popatrzyli na hasła związane z 
Jezusem Chrystusem. Poproś ich, aby poszukali, na jakie sposoby Księga Mormona uczy 
o misji Zbawiciela.

Poproś jednego z uczniów, aby zapisał na tablicy następującą prawdę: Jednym z celów Księgi 
Mormona jest przekonanie wszystkich ludzi, aby przystąpili do Jezusa Chrystusa.

• W jaki sposób zrozumienie tego, jaki cel przyświecał Nefiemu podczas pisania, może 
wpłynąć na sposób, w jaki planujecie w tym roku studiować Księgę Mormona?

Opowiedz, w jaki sposób Księga Mormona pomogła ci zbliżyć się do Ojca Niebieskiego i 
Zbawiciela. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, w jaki sposób Księga Mormona wpłynęła 
na ich życie i zbliżyła ich do Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa. Zachęć ich, aby w ciągu 
kilku następnych dni podzielili się swoimi uczuciami na temat tej Księgi oraz własnymi świa-
dectwami o Jezusie Chrystusie z przyjacielem lub członkiem rodziny.

1 Nefi 9
Nefi prowadzi dwa zestawy płyt
Pokaż klasie książkę historyczną i określ, o jakim okresie ona opowiada. Następnie pokaż 
klasie historię osobistą, pamiętnik lub dziennik z tego samego okresu. (Jeśli jest to właściwe, 
przeczytaj z dziennika o jakimś duchowych doświadczeniu).

Wprowadzenie
Nefi oświadczył: „Albowiem moim jedynym celem jest 
przekonanie ludzi, aby przystąpili do Boga Abrahama, 
Izaaka i Jakuba, i zostali zbawieni” (1 Nefi 6:4). Pro-
wadził on dwa zestawy płyt: mniejsze płyty Nefiego i 
większe płyty Nefiego. Pan nakazał mu przygotowanie 
na mniejszych płytach streszczenia historii Lehiego (zob. 

2 Nefi 5:28–31). W późniejszych czasach Mormon otrzy-
mał natchnienie, aby dołączyć mniejsze płyty do swojej 
kompilacji Księgi Mormona (zob. Słowa Mormona 1:6–
7). Ani Nefi, ani Mormon nie wiedzieli, dlaczego mają to 
uczynić, lecz obaj postąpili zgodnie ze wskazówką Pana.

Wyjaśnij, podziel się 
lub złóż świadectwo 
poza klasą
Kiedy uczniowie składają 
swoje świadectwa poza 
klasą, pogłębia się ich 
zrozumienie prawd, jakie 
poznają podczas zajęć. Za-
chęć ich, aby postarali się 
nauczać zasad ewangelii i 
świadczyć o nich podczas 
rozmów z członkami 
rodziny i przyjaciółmi.
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• Czym różnią się te dwa teksty w swoim podejściu do zapisywania historii?

• Czy jeden z tych tekstów jest cenniejszy od drugiego? Pod jakim względem? (Każdy jest 
cenny na inny sposób).

• W jaki sposób te teksty można porównać z Księgą Mormona?

Wyjaśnij, że we fragmencie: 1 Nefi 9:1–5 Nefi opowiada o tym, jak prowadził dwa zestawy płyt.

W jednym zestawie płyt, który teraz jest znany jako większe płyty Nefiego, zapisał „dzieje 
[swego] ludu” (1 Nefi 9:2). Ta historia opowiada o „panowaniu królów, wojnach i walkach 
[jego] ludu” (1 Nefi 9:4). Była to pierwsza kronika spisana przez Nefiego, ale nie została 
zamieszczona w znanej dziś nam Księdze Mormona.

W drugim zestawie płyt, który teraz jest znany jako mniejsze płyty Nefiego, zapisał „[dzieje 
religijne] [swego] ludu” (1 Nefi 9:3). Być może będziesz musiał dookreślić, jakie jest zna-
czenie wyrażenia dzieje religijne w tym kontekście — czyli odnoszące się do nauk i praktyk 
religijnych. Zapisy Nefiego z mniejszych płyt znajdują się teraz w księgach: 1 Nefi i 2 Nefi.

Aby pomóc uczniom dostrzec różnicę pomiędzy mniejszymi i większymi płytami podczas 
czytania rozdziału: 1 Nefi 9, napisz na tablicy: „te płyty” = mniejsze płyty i „te drugie płyty” 
= większe płyty. (Możesz zasugerować, aby uczniowie zapisali te słowa w swoich pismach 
świętych obok odpowiednich wersetów). W rozdziale: 1 Nefi 9 wyrażenie „te płyty” zawsze 
odnosi się do mniejszych płyt. Wyrażenie „drugie płyty” odnosi się do większych płyt.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 9:3, 5–6.

• Jakie powody przygotowania mniejszych płyt — jako dodatku do zestawu większych płyt 
— podał Nefi? W jaki sposób te wyjaśnienia pokazują wiarę, jaką Nefi pokładał w Panu?

Wyjaśnij, że niemal 1000 lat później prorok Mormon przygotowywał skróconą wersję, czyli 
streszczenie wszystkich zapisów, które zostały spisane przez jego lud. Streszczenie to jest 
dziś znane jako Księga Mormona. Kiedy dokonywał streszczenia, znalazł mniejsze płyty 
Nefiego i dołączył je do swoich zapisów.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Słowa Mormona 1:3–7. Wyjaśnij, 
że Mormon zapisał te słowa około 385 r. n.e., w czasie ostatecznych walk pomiędzy Nefitami 
a Lamanitami. Kiedy uczniowie będą czytać te wersety, niech poszukają podanych przez 
Mormona powodów dołączenia mniejszych płyt Nefiego do jego streszczenia.

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Marvina J. Ashtona z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„Czasami, kiedy jesteśmy proszeni o to, byśmy byli posłuszni, nie wiemy, 
dlaczego tak ma być — poza tym, że Pan tak nakazał. […] Nefi postąpił 
zgodnie ze wskazówkami, choć nie w pełni pojmował mądry zamysł, który 
się za nimi krył. Jego posłuszeństwo przyniosło błogosławieństwa całej 
ludzkości” („Who Will Forfeit the Harvest?” Ensign, listopad 1978, str. 51).

Zwróć uwagę, że na przykładzie Nefiego i Mormona dowiadujemy się, iż 
powinniśmy przestrzegać przykazań Bożych i postępować zgodnie z podszeptami 
Ducha, nawet jeśli nie w pełni rozumiemy, dlaczego mamy tak uczynić.

• Dlaczego ważne jest, by przestrzegać przykazań Pana i postępować zgodnie z podszep-
tami Ducha, nawet jeśli nie w pełni je rozumiemy?

• Kiedy byliście posłuszni Panu lub postąpiliście zgodnie z konkretnym odczuciem, nie 
mając pełnej wiedzy na temat powodów, dla których tak powinniście się zachować?

• W jaki sposób możemy rozwijać pewność i odwagę potrzebną do tego, by być wiernym 
wskazówkom Boga?

Złóż świadectwo, że kiedy przestrzegamy przykazań Bożych i słuchamy podszeptów Du-
cha Świętego, wzrasta zrozumienie powodów, jakie się za tym kryją, a Pan błogosławi nas 
za posłuszeństwo.

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos poniższe wyjaśnienie. (Możesz rozdać uczniom ko-
pie tego tekstu, aby mogli go śledzić i umieścić w swoich pismach świętych jako adnotację).

Co najmniej część „[mądrego] celu” Pana (1 Nefi 9:5; Słowa Mormona 1:7), dla jakiego pro-
wadzono dwa zestawy płyt, stała się jasna, kiedy Józef Smith tłumaczył Księgę Mormona. 
Józef początkowo tłumaczył streszczenie większych płyt Nefiego dokonane przez Mormona. 
Martin Harris, który pomagał Józefowi, chciał pokazać tłumaczenie swojej żonie i rodzinie. 
Prorok niechętnie pożyczył Martinowi 116 stron ukończonego wówczas manuskryptu. 
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Martinowi ukradziono 116 stron tekstu i w konsekwencji płyty, Urim i Tummim oraz dar 
tłumaczenia zostały na pewien czas odebrane Józefowi Smithowi (zob. NiP 3:14).

Po pewnym czasie, kiedy Józef Smith odpokutował (zob. NiP 3:10), Pan powiedział mu, 
aby nie tłumaczył ponownie utraconej części (zob. NiP 10:30). Nakazał mu, aby prze-
tłumaczył mniejsze płyty Nefiego (zob. NiP 10:41), które obejmowały ten sam okres. 
Powiedział Józefowi, że ci, którzy ukradli 116 stron, zmienili je i planowali wykorzystać, 
aby zdyskredytować dzieło Pana (zob. NiP 10:10–19). Pan jednak przewidział te wydarze-
nia wiele stuleci wcześniej i zapewnił drugie zapisy, aby udaremnić plan Szatana. (Zob. 
History of the Church, 1:20–23; NiP 10:38–46).

Poproś uczniów, aby przeczytali fragment: 1 Nefi 9:6. Poproś, aby znaleźli doktrynę, której 
Nefi naucza w tym wersecie. Niech jeden z uczniów napisze na tablicy następującą zasadę: 
Bóg wie wszystko i przygotował sposób na wypełnienie całego Swego dzieła.

• Dlaczego dobrze jest wiedzieć, że „Pan wie wszystko od początku”? (1 Nefi 9:6; zob. 
także 2 Nefi 9:20; Słowa Mormona 1:7).

• W jaki sposób ta doktryna wpływa na to, jakie wiedziecie życie? (Kiedy uczniowie odpo-
wiedzą na to pytanie, możesz podzielić się swoimi przemyśleniami na temat tego, w jaki 
sposób ta doktryna zwiększyła twoją wiarę, nadzieję i pokładaną w Bogu ufność).

• W jaki sposób doktryna ta może wam pomóc, kiedy spotykają was próby? (Przykładowa 
odpowiedź: możemy odnaleźć pocieszenie w pewności, iż Bóg widzi rezultat naszych 
prób i wyzwań, nawet jeśli my go nie dostrzegamy. Zaś poprzez Ducha Świętego może 
nam dać siłę, pocieszenie i wskazówki, aby przezwyciężyć lub przetrwać trudy życia).

Wyraź przekonanie co do tego, że Bóg wie wszystko, łącznie z tym, co jest najlepsze dla 
Jego dzieci. Pomóż uczniom dostrzec, że w ciągu swego życia napotkają nakazy od Boga 
i otrzymają od Niego natchnienie, których z początku mogą w pełni nie rozumieć. Ich po-
słuszeństwo przykazaniom Pana i podszeptom Ducha Świętego pobłogosławi ich własne 
życie oraz życie innych ludzi.

Komentarz i tło historyczne
1 Nefi 6:4. „[Bóg] Abrahama, Izaaka i Jakuba”
Prezydent Ezra Taft Benson wyjaśnił, że kiedy pisma 
święte mówią o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba, 
mówią o Jezusie Chrystusie: „Musimy pamiętać, kim 
był Jezus przed Swym narodzeniem. Był Stworzycielem 
wszystkiego, wielkim Jehową, Barankiem złożonym w 
ofierze przed założeniem świata, Bogiem Abrahama, 
Izaaka i Jakuba. Był i jest Świętym Bogiem Izraela” 
(„Five Marks of the Divinity of Jesus Christ”, Ensign, 
grudzień 2001, str. 10).

1 Nefi 9:6. Bóg wie wszystko od początku
Możemy być pewni, że Bóg wie wszystko. „Bez wiedzy 
o wszystkich sprawach Bóg nie byłby w stanie zbawić 
żadnej części Swego stworzenia; to właśnie wiedza 
o wszystkim — od początku do końca — umożliwia 
Mu przekazywanie owego zrozumienia Swoim stwo-
rzeniom, dzięki czemu może ono mieć udział w życiu 
wiecznym; a gdyby w umysłach ludzi nie było idei o 
wszechwiedzy Boga, wykazywanie się przez nich wiarą 
w Niego byłoby niemożliwe” (Lectures on Faith [1985], 
str. 51–52).
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Lekcja do samodzielnego studiowania
1 Nefi 1–6; 9 (Część 2.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 1 Nefi 1–6; 9 
(Część 2.), nie zakłada, że masz ich wszystkich nauczać w 
ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedy-
nie na kilku z nich. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha 
Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (1 Nefi 1)
Kiedy uczniowie studiowali na temat Lehiego, który proroko-
wał i nawoływał ludzi do pokuty, dowiedzieli się, że prorocy 
ostrzegają przed popełnianiem grzechów i uczą o zbawieniu 
dzięki Jezusowi Chrystusowi. Poza tym dowiedzieli się, że Pan 
okazuje Swe troskliwe miłosierdzie tym, którzy wykazują się 
wiarą w Niego.

Dzień 2. (1 Nefi 2)
Lehi odpowiedział na nakaz Pana i opuścił Jerozolimę. Stał się 
ucieleśnieniem zasady, że kiedy jesteśmy wierni i posłuszni, 
Pan pomaga nam w czasach prób. Nefi wykazał się posłusz-
nym duchem i sam się przekonał, że kiedy zwracamy się do 
Boga, On może zmiękczyć nasze serca, abyśmy uwierzyli Jego 
słowom. Uczniowie dowiedzieli się, że Bóg błogosławi tych, 
którzy są posłuszni i wierni.

Dzień 3. (1 Nefi 3–4)
Kiedy Lehi powiedział Nefiemu i jego braciom o tym, że Bóg 
nakazał im powrócić do Jerozolimy i zdobyć mosiężne płyty, 
reakcją Nefiego było wygłoszenie świadectwa, że jeśli robimy 
to, co nakazuje Pan, wówczas umożliwia On nam wykonanie 
tego nakazu. Nefi i jego bracia przekonali się, że trudno było 
wypełnić nakaz Pana. Determinacja, którą Nefi wykazał się, 
wracając do Jerozolimy, pomogła uczniom dostrzec, że kiedy 
wykazujemy się wiarą w Boga i staramy się robić to, o co On 
prosi — nawet jeśli nie potrafimy dostrzec rezultatów naszego 
postępowania — wówczas prowadzi nas On poprzez Ducha 
Świętego.

Dzień 4. (1 Nefi 5–6; 9)
Kiedy uczniowie studiowali fragmenty mówiące o tym, jak 
Lehi badał mosiężne płyty, odkryli następującą zasadę: Kiedy 
badamy pisma święte, możemy być napełnieni Duchem 
Świętym i otrzymywać objawienia. Poznając cel prowadzenia 
zapisów przez Nefiego, uczniowie dowiedzieli się również, 
że celem Księgi Mormona jest przekonanie wszystkich ludzi, 
aby przystąpili do Jezusa Chrystusa.

Wprowadzenie
Niniejsza lekcja da uczniom okazję do przemyślenia i przedys-
kutowania tego, czego nauczyli się z przykładu rodziny Lehiego 
oraz aktów jej wiary. Podczas prowadzenia lekcji podkreśl pełne 
posłuszeństwo Nefiego względem nakazów Pana, a także jego 
gorliwe dążenie do przekonania się o prawdziwości „[wszyst-
kich słów] [swego] ojca” (1 Nefi 2:16). Kiedy uczniowie będą 
naśladować przykład posłuszeństwa Nefiego, zbudują własne 
świadectwa na temat ewangelii.

Podczas nauczania postępuj zgodnie z napomnieniem Starszego 
Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Musimy ożywić i ponownie nadać najwyższy priorytet pierw-
szorzędnemu nauczaniu w Kościele — w domu, zza mównicy, 
podczas spotkań administracyjnych, a z pewnością podczas lek-
cji. Natchnione nauczanie nie może stać się w Kościele utraconą 
sztuką; musimy upewnić się, że nasze dążenie do niego nie 
stanie się utraconą tradycją. […]

[…] Obyśmy wynieśli na wyżyny doświadczenie związane z 
nauczaniem w domu i w Kościele oraz doskonalili się w podbu-
dowywaniu i nauczaniu” („A Teacher Come from God”, Ensign, 
maj 1998, str. 25, 27).

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 1
Pan okazuje wiernym Swe troskliwe miłosierdzie
Zapisz na tablicy następującą zasadę: Pan okazuje Swe 
troskliwe miłosierdzie tym, którzy wykazują się wiarą w 
Niego. Poproś uczniów, aby przejrzeli fragment: 1 Nefi 1 i od-
naleźli werset, w którym nauczana jest ta prawda (werset 20).

Zadaj następujące pytania, aby pomóc uczniom w przywołaniu 
i podsumowaniu tego, czego się nauczyli podczas studiowania 
fragmentów: 1 Nefi 1–6; 9 w tym tygodniu:

• Na podstawie tego, czego dowiedzieliście się z rozdziałów 
przestudiowanych w tym tygodniu, powiedzcie, w jaki sposób 
Pan okazał troskliwe miłosierdzie Lehiemu i jego rodzinie.

• Jakie przykłady posłuszeństwa i wiary okazał Lehi i jego rodzina?
• W jakiej sytuacji Pan okazywał troskliwe miłosierdzie wam lub 

komuś, kogo znacie?

Możesz opowiedzieć im o tym, jak Pan okazał miłosierdzie 
tobie i twojej rodzinie, kiedy działaliście zgodnie z wiarą, lub 
możesz podzielić się doświadczeniem z publikacji kościel-
nych. Zachęć uczniów, aby przez cały rok studiowania Księgi 
Mormona szukali przykładów tego, jak Pan okazuje Swoje 
miłosierdzie wiernym.

1 Nefi 2
Pan często zmiękcza serca, aby ludzie mogli uwierzyć 
w Jego słowa
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Przypomnij uczniom, że po tym, jak Lehiemu nakazano opusz-
czenie z rodziną Jerozolimy, jego syn, Nefi, włożył szczególny 
wysiłek w to, by poznać i zrozumieć prawdziwość objawienia 
swojego ojca. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos 
fragment: 1 Nefi 2:16, 19.

Zapytaj uczniów: Jaki dowód na to, że choć Nefi nie narzekał, 
mogło być mu trudno opuścić Jerozolimę, znajduje się we frag-
mencie: 1 Nefi 2:16? (Nefi napisał, że modlił się o zrozumienie 
i Pan zmiękczył jego serce. Jest to wskazówka, że opuszczenie 
Jerozolimy nie było dla niego łatwe, dlatego Pan pomógł mu się 
z tym pogodzić).

Zapytaj: Jaki dostrzegacie dowód na to, że choć Lehi i rodzina byli 
posłuszni Panu, ich życie nie było proste? (Zob. 1 Nefi 2:4, 11).

Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami na 
temat pragnień Nefiego i tego, jakie uczynki doprowadziły go do 
zaakceptowania przykazań Pana danych poprzez jego ojca.

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co zapisali w swoich 
dziennikach do studiowania w dniu 2., zadanie 4. Opowiedz o sy-
tuacji, kiedy — podobnie jak Nefi — zostałeś wezwany przez Ojca 
Niebieskiego i twoje serce zostało zmiękczone poprzez Ducha 
albo kiedy otrzymałeś świadectwo o czymś, co powiedział Pan.

Podziel się własnym świadectwem, że kiedy wzywamy 
Boga, On może zmiękczyć nasze serca tak, że uwierzymy 
w Jego słowa.

Poproś uczniów, aby zastanowili się na tym, co mogą zrobić, 
aby wzmocnić swoje świadectwo i zdobyć osobistą pewność, 
jak zrobił to Nefi. Daj im możliwość podzielenia się pomysłami, 
jeśli mają na to ochotę. Zachęć ich, aby działali zgodnie ze swymi 
przemyśleniami i odczuciami.

1 Nefi 3–4
Pan umożliwi nam działanie, jeśli będziemy wiernie przestrzegać 
Jego przykazań
Przydziel każdemu uczniowi partnera do współpracy. Napisz 
na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: 1 Nefi 3:6–7 
i 1 Nefi 4:6–13. Poproś uczniów, aby przeczytali wyznaczone 
fragmenty i przedyskutowali w parach poniższe pytania:

• Jak myślicie, co ważnego jest w wypowiedzi Nefiego: „Jednak 
szedłem”? (1 Nefi 4:7).

• W jaki sposób wiara Nefiego umożliwiła mu zdobycie mosięż-
nych płyt?

Po tym, jak uczniowie przedyskutują swoje spostrzeżenia z 
kolegą w parze, wyjaśnij, że Pan może nas poprosić, abyśmy 
coś zrobili, podobnie jak poprosił Nefiego i jego braci, nie wy-
jaśniając od razu, dlaczego lub w jaki sposób mamy to uczynić. 
Nefi dowiedział się, dlaczego, kiedy i jak Pan mu pomoże, ale 
dopiero po tym, jak poddał się przewodnictwu Ducha i po tym, 
jak zdecydował się iść naprzód z wiarą. Złóż świadectwo, że 
gdy mamy wiarę w Boga i staramy się czynić to, o co On 
prosi, to nawet jeśli nie potrafimy dostrzec końcowego 
rezultatu, On poprowadzi nas dzięki wpływowi Ducha 
Świętego.

Jeśli czas na to pozwala, możesz zapytać uczniów, czy mają 
pytania lub chcą podzielić się spostrzeżeniami z 4. dnia, kiedy 
studiowali fragmenty: 1 Nefi 5–6; 9. Możesz, na przykład, popro-
sić ich, aby powiedzieli, co zanotowali w zadaniu 4., w którym 
poproszono ich o opisanie sytuacji, kiedy badali pisma święte i 
poczuli Ducha Pana.

Zakończ lekcję, prosząc jednego z uczniów o przeczytanie na 
głos (lub wyrecytowanie z pamięci) fragmentu do opanowania: 
1 Nefi 3:7. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Jakiej zasady naucza fragment: 1 Nefi 3:7 na temat posłuszeń-
stwa przykazaniom Pana? (Uczniowie powinni powiedzieć, że 
jeżeli staramy się wypełniać nakazy Pana, to On umoż-
liwi nam ich wypełnienie).

• Jakie były skutki posłuszeństwa Lehiego i Nefiego względem 
nakazów Pana, zgodnie ze słowami zapisanymi w rozdziałach: 
1 Nefi 1–6 i 9?

• W jakiej sytuacji Pan „przygotował wam drogę”, aby pomóc 
wam w przestrzeganiu jakiegoś przykazania?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jakiej dziedzinie mogą 
pełniej okazać swe posłuszeństwo Bogu. Możesz zakończyć lek-
cję, składając świadectwo o błogosławieństwach, które pojawiły 
się w twoim życiu dzięki wysiłkowi, jaki włożyłeś w to, aby być 
posłusznym przykazaniom Pana.

Następna część (1 Nefi 7–14)
W następnej części uczniowie będą studiowali wizje Lehiego 
i Nefiego. Wizje drzewa życia, jakie mieli Lehi i Nefi, odnoszą 
się do naszego życia w dzisiejszych czasach. Opowieść o wizji 
Nefiego zawiera opis narodzin, służby i Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa, odkrycia i kolonizacji Ameryki przez ludzi innych 
narodów oraz utraty ważnych prawd zawartych w Biblii, jak i  
przywrócenia ich poprzez Księgę Mormona. Opowieść o wizji 
Nefiego kończy się opisem Przywrócenia ewangelii.



39

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 7:1–5
Pan nakazuje Nefiemu powrócić do Jerozolimy po Ismaela i jego rodzinę
Umieść na widoku zdjęcie przedstawiające parę małżonków wraz z dziećmi. (Możesz 
wykorzystać zdjęcie swojej rodziny).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 7:1–2.

• Co Pan nakazał synom Lehiego? Jakiej prawdy możemy się nauczyć z tego przykazania? 
(Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż Pan nakazuje nam zawierać związki małżeń-
skie i wychować dla Niego dzieci).

Przypomnij uczniom, że powrót do Jerozolimy oznaczał dla Nefiego i jego braci kilkanaście 
dni trudnej wędrówki przez pustynię.

• Dlaczego małżeństwo i rodzina były tak ważne dla Nefiego i jego braci, że udali się 
w powrotną podróż do Jerozolimy i spotkali się z Ismaelem oraz jego rodziną?

Zanim przejdziesz do dalszej części lekcji, możesz wręczyć każdemu uczniowi egzemplarz 
dokumentu „Rodzina: Proklamacja dla świata” lub poprosić o zajrzenie do proklamacji, 
która znajduje się w ich dzienniku do studiowania pism świętych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższego fragmentu z dokumentu „Rodzina: 
Proklamacja dla świata”. Poproś uczniów, aby uważnie się przysłuchiwali i wychwycili, co 
prorocy w dniach ostatnich powiedzieli na temat ważności małżeństwa.

„My, Rada Prezydenta Kościoła i Rada Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich, uroczyście ogłaszamy, że małżeństwo między mężczyzną 
i kobietą jest wyświęcone od Boga i że rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stwo-
rzyciela dotyczącym wiecznego przeznaczenia Jego dzieci” („Rodzina: Proklamacja dla 
świata”, Liahona, listopad 2010, str. 129).

Poproś kilkoro uczniów, aby powiedzieli, czego dowiedzieli się z tego fragmentu. Upewnij 
się, że rozumieją, iż rodzina zajmuje centralne miejsce w planie Stworzyciela dotyczącym na-
szego wiecznego przeznaczenia. Podkreśl, że jest to powód, dla którego Pan nakazał Nefiemu 
i jego braciom, aby poprosili rodzinę Ismaela o udanie się z nimi w podróż. Wyjaśnij też, że 
jednym z najważniejszych powodów istnienia małżeństwa jest sprowadzanie na świat dzieci.

• Jak myślicie, co oznacza wychowywać dzieci „dla Pana”? (1 Nefi 7:1).

Kiedy uczniowie odpowiedzą na to pytanie, zachęć ich, aby przysłuchali się, czego jeszcze 
się mogą dowiedzieć, gdy będziesz czytać kolejny fragment proklamacji. Jeśli mają własne 
egzemplarze, możesz zasugerować, by zaznaczali słowa i wyrażenia, które są dla nich ważne.

„Oświadczamy, że przykazanie Boga dla Jego dzieci, aby się rozmnażały i zapełniały zie-
mię, 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 wzajem-
nej, zachowywania przykazań Boga i bycia przestrzegającymi prawa obywatelami, nieza-
leżnie od tego, gdzie mieszkają. Mężowie i żony — matki i ojcowie — staną przed Bogiem, 
aby być przez Niego osądzeni za wypełnienie tych zobowiązań” („Rodzina: Proklamacja 
dla świata”, str. 129).

Wprowadzenie
1 Nefi 7 zawiera przykłady tego, jak Nefi był oddany 
Bogu. Nefi był posłuszny, kiedy Pan nakazał jemu i jego 
braciom powrócić do Jerozolimy i poprosić Ismaela oraz 
jego rodzinę o dołączenie do nich na pustyni, aby mogli 

żenić się i dochować się dzieci. Nawet kiedy Laman i 
Lemuel zbuntowali się przeciwko Nefiemu i próbowali 
go zabić, pozostał on wierny i próbował pomóc im w 
tym, by także i oni byli wierni.

Korzystanie z 
proklamacji na 
temat rodziny
Siostra Julie B. Beck, 
generalna prezydent 
Stowarzyszenia Pomocy, 
zachęcała nauczycieli 
seminarium i instytutów, 
aby nauczali o ważności 
rodzin i wykorzystywali 
proklamację podczas 
swych lekcji:
„W Kościele najważ-
niejszą kwestią jest 
nauczanie […] zasad 
dotyczących rodziny, 
zasad, które nauczą 
[uczniów] tworzenia 
rodziny, nauczania 
jej oraz przygotowa-
nia jej do obrzędów i 
przymierzy. […]
[…] Kiedy będziecie ich 
nauczać, możecie powią-
zać nauki z kluczowymi 
oświadczeniami i wyra-
żeniami, które znajdują 
się w proklamacji na 
temat rodziny. Proklama-
cja to nie tylko odrębna 
lekcja” („Teaching the 
Doctrine of the Family” 
[Przekaz satelitarny dla 
Seminarium i Instytutów 
Religii, 4 sierpnia 2009], 
str. 5, adres internetowy: 
si.lds.org).

LEKCJA 11

1 Nefi 7
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Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 7:3–5.

• W jaki sposób historia opisana we fragmencie: 1 Nefi 7:3–5 jest przykładem prawdy 
zawartej w wersecie: 1 Nefi 3:7? (Pomóż uczniom dostrzec, że Pan umożliwił Nefiemu 
i jego braciom posłuszeństwo przykazaniu, by ożenili się i mieli dzieci).

• W jaki sposób młodzież może teraz przygotowywać się do zawarcia małżeństwa i 
„ wychowywania” dzieci w ewangelii?

1 Nefi 7:6–15
W obliczu buntu Lamana i Lemuela Nefi świadczy, że Pan ma moc, by doprowa-
dzić ich do ziemi obiecanej
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 7:6–7.

• Dlaczego Laman, Lemuel i niektóre z dzieci Ismaela buntowali się podczas podróży 
przez pustynię?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad tym, co powiedzieliby Lamanowi, Lemuelowi oraz 
zbuntowanym synom i córkom Ismaela, żeby przekonać ich do podjęcia podróży do ziemi 
obiecanej. Następnie poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 1 Nefi 7:8–12 i 
znaleźli pytania, jakie Nefi zadał Lamanowi i Lemuelowi.

• Jakimi prawdami podzielił się Nefi, kiedy zadawał te pytania? (Przypomniał braciom o 
błogosławieństwach, które już dostali z rąk Pana oraz o tym, że Pan ma moc dalszego ich 
błogosławienia zgodnie z ich wiarą).

• Dlaczego jest ważne, abyśmy pamiętali o tych prawdach?

Poproś uczniów, aby przeczytali fragment: 1 Nefi 7:13–15 i dowiedzieli się, co by się stało, 
gdyby Laman, Lemuel oraz zbuntowani synowie i córki Ismaela powrócili do Jerozolimy.

1 Nefi 7:16–22
Pan ratuje Nefiego
Wyjaśnij, że po tym, jak Nefi przypomniał Lamanowi i Lemuelowi o zniszczeniu, które 
miało spaść na Jerozolimę, bracia rozzłościli się na niego.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 7:16. Poproś klasę, aby 
postawiła się na miejscu Nefiego.

• Jak byście się czuli, będąc na miejscu Nefiego? Co byście zrobili?

Zwróć uwagę, że Nefi w tej sytuacji pomodlił się o pomoc. Następnie poproś jednego 
z uczniów o przeczytanie na głos modlitwy Nefiego: 1 Nefi 7:17–18.

• O co się modlił Nefi? Co znamiennego jest w jego modlitwie?

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, upewnij się, że dostrzegają, iż Nefi poprosił o uwol-
nienie „według [swej] wiary”. Zwróć też uwagę, że kiedy prosił o uwolnienie z rąk swych 
braci, prosił Boga, aby go wzmocnił, by sam mógł rozwiązać ten problem. Wyjaśnij, że mo-
dlenie się z wiarą oznacza, że modlimy się, ufając Panu i będąc gotowi do działania. Poproś 
jednego z uczniów o przeczytanie słów Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„Nefi jest przykładem osoby, która znała, rozumiała i polegała na umożliwia-
jącej działanie mocy Zbawiciela. […] Proszę, zwróćcie uwagę na modlitwę 
Nefiego w wersecie 17.: ‘O Panie, według mej wiary w Ciebie wybaw mnie 
z rąk moich braci dając mi siłę, abym mógł rozerwać sznury, którymi jestem 
związany’ (kursywa dodana).

[…] Szczególnie interesujące dla mnie jest to, że Nefi nie modlił się o to, by 
zmieniły się okoliczności. […] Modlił się raczej o siłę, by samemu zmienić okoliczności, w 
których się znalazł. I chciałbym zasugerować, że modlił się dokładnie w ten sposób, po-
nieważ znał, rozumiał i doświadczył mocy Zadośćuczynienia Zbawiciela, która umożliwia 
przemianę” („In the Strength of the Lord” [przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie 
Brighama Younga, 23 października 2001 r.], str. 4, adres internetowy: speeches.byu.edu).

Podziel się swoim świadectwem, że Bóg odpowiada na modlitwy zgodnie z naszą 
wiarą. Zwróć uwagę na to, że w tej sytuacji Bóg niemal natychmiast odpowiedział na 
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modlitwę Nefiego. Odpowiedzi na modlitwy nie zawsze jednak przychodzą w ten sposób. 
Ojciec Niebieski odpowiada na modlitwy we własnym czasie, na własny sposób i wedle 
Swej woli. Daj uczniom możliwość złożenia świadectwa o mocy modlitwy, prosząc, by 
odpowiedzieli na następujące pytanie:

• Kiedy było tak, że modliliście się z wiarą i zostaliście wzmocnieni lub otrzymaliście po-
moc od Pana — natychmiast albo po pewnym czasie? (Możesz opowiedzieć o własnym 
doświadczeniu związanym z tą zasadą).

Powiedz uczniom, że po wyzwoleniu się Nefiego z więzów bracia ponownie próbowali go 
zaatakować. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 7:19–20.

• Kto przekonał Lamana i Lemuela, aby porzucili próby zabicia Nefiego?

Zwróć uwagę, że odpowiedzi na nasze modlitwy i zaspokojenie naszych potrzeb są często 
wynikiem wiernego działania innych ludzi. Kiedy klasa będzie studiować pozostałe wersety 
fragmentu: 1 Nefi 7, poproś uczniów, aby zwrócili uwagę na to, jak zachował się Nefi wo-
bec swych braci po tym wszystkim, co mu uczynili. Poproś, aby w ciszy zastanowili się nad 
następującym pytaniem:

• Jak się zachowaliście wobec tych, którzy próbowali was skrzywdzić?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 1 Nefi 7:21. Możesz zapropo-
nować uczniom, aby zaznaczyli wypowiedź Nefiego na temat wybaczenia.

• Co to znaczy szczerze wybaczyć? (Jeśli uczniowie nie są pewni, dopowiedz, że słowo 
szczerze oznacza „uczciwie” i „całkowicie”).

• Do czego Nefi nawoływał swoich braci? Dlaczego ta rada była ważna?

Złóż świadectwo, że proszenie o wybaczenie i wybaczanie bliźnim przynosi jedność 
i pokój. Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacjami mającymi miejsce w ich rodzi-
nie, które wymagają wybaczenia.

• Dlaczego wybaczanie jest szczególnie ważne w naszych rodzinach?

• Pomyślcie o tym, kiedy wy wybaczyliście członkowi rodziny lub kiedy ktoś z rodziny wy-
baczył wam. Jak to wpłynęło na wasze relacje i na ducha panującego w waszym domu?

Zakończ lekcję, przypominając uczniom, że Pan nakazał Nefiemu i jego braciom, aby oże-
nili się i założyli rodziny i że Pan wymaga dziś tego samego. Złóż też świadectwo, że Pan 
odpowiada na nasze modlitwy i dodaje nam sił do przezwyciężania trudności zgodnie z 
wiarą, jaką w Nim pokładamy. Poproś, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą zastosować 
jedną z zasad z dzisiejszej lekcji, aby pomóc własnej rodzinie.

Omówienie fragmentów do opanowania
Uwaga: W niniejszym podręczniku znajdują się omówienia fragmentów do opanowania. 
Przedstawiają różnorodne metody, które możesz wykorzystać, aby pomóc uczniom w 
regularnym powtarzaniu fragmentów do opanowania.

Długość tej lekcji może pozwolić na przeprowadzenie ćwiczeń związanych z fragmentami 
z pism świętych do opanowania. Możesz przeprowadzić zajęcia na początku lekcji, w 
środku lekcji jako przerywnik między innymi blokami lub na jej zakończenie. Upewnij się, 
że ćwiczenia te będą krótkie, abyś miał czas na przeprowadzenie lekcji. Aby zapoznać się 
z innymi zajęciami tego typu, zobacz aneks.

Kiedy uczniowie będą potrafili z łatwością odnaleźć fragmenty do opanowania i zrozumieją 
ich znaczenie, treść oraz będą wiedzieli, jak je zastosować, będą odczuwali większą pewność 
podczas osobistego studiowania, będą z większą pewnością stosować zasady ewangelii 
i nauczać, korzystając z pism świętych. Zastanów się nad następującym oświadczeniem 
Prezydenta Howarda W. Huntera: „Mamy nadzieję, że żaden z uczniów nie wyjdzie z lekcji, 
czując strach, zażenowanie czy wstyd, że nie potrafi odnaleźć potrzebnej pomocy, ponieważ 
nie zna wystarczająco dobrze pism świętych i nie może znaleźć odpowiednich fragmentów” 
(„Eternal Investments” [przemówienie skierowane do nauczycieli religii KSE, 10 lutego 1989 
r.], str. 2, adres internetowy: si.lds.org).

Aby pomóc uczniom w lepszym zapoznaniu się z umiejscowieniem fragmentów do opano-
wania, poproś, aby zajrzeli do zakładki z fragmentami, znaleźli pięć pierwszych fragmentów 
w swoich pismach świętych i przeczytali je. Możesz zachęcić uczniów do zaznaczania frag-
mentów do opanowania w charakterystyczny sposób, aby mogli z łatwością je odnaleźć.
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1 Nefi 8:1–18
Lehi doświadcza wizji, w której spożywa owoc z drzewa życia i zachęca rodzinę 
do tego samego
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad chwilami, kiedy odczuwali miłość Ojca Niebieskiego. 
Poproś, aby po cichu rozważyli, w jaki sposób podejmowane przez nich decyzje wpływają na 
odczuwanie bliskości z Bogiem oraz możliwość odczuwania Jego miłości. Po tym, jak dasz im 
czas na przemyślenie, podziel się własnym świadectwem, że Ojciec Niebieski kocha każdego 
z nich. Kiedy klasa będzie studiować rozdział: 1 Nefi 8, zachęć uczniów, aby poszukali, co 
powinni robić, a czego unikać, jeśli chcą zbliżyć się do Boga i pełniej odczuwać Jego miłość 
w swoim życiu. (Aby pomóc uczniom przygotować się do tej lekcji, możesz poprosić, aby na 
początku lekcji zaśpiewali hymn „The Iron Rod” [Hymns, nr 274]).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 8:2. Poproś klasę, aby znala-
zła, czego doświadczył Lehi krótko po tym, jak jego synowie powrócili z Jerozolimy z mosięż-
nymi płytami. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 8:5–12.

• Co znajduje się w centrum wizji Lehiego? (Drzewo życia i jego owoce).

• Jakich słów i wyrażeń użył Lehi do opisania owocu? (Zob. 1 Nefi 8:10–11; możesz też popro-
sić uczniów, aby przeczytali fragment: 1 Nefi 11:8–9, by zobaczyć, jak Nefi opisał drzewo).

Wyjaśnij, że Pan często używa znanych przedmiotów jako symboli, by pomóc nam w zro-
zumieniu wiecznych prawd. Aby pomóc uczniom w dostrzeżeniu, co symbolizuje drzewo 
i owoc we śnie Lehiego, poproś jednego z nich o przeczytanie poniższej wypowiedzi 
Starszego Neala A. Maxwella z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś klasę, aby uważnie 
słuchali i ustalili, co symbolizuje drzewo i owoc.

„Drzewo życia […] jest miłością Bożą (zob. 1 Nefi 11:25). Najgłębszym 
wyrazem miłości Boga do Jego dzieci jest Jego dar, jakim jest Jezus, nasz 
Odkupiciel: ‘Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzo-
nego dał’ (Ew. Jana 3:16). Przyjąć miłość Boga to przyjąć Zadośćuczynienie 
Jezusa oraz oswobodzenie i radość, jakie ze sobą niesie” („Lessons from 
Laman and Lemuel”, Ensign, listopad 1999, str. 8).

• Poprzez jaki dar, według Starszego Maxwella, w szczególny sposób wyraża się miłość 
Boża symbolizowana przez drzewo życia? (Pomóż uczniom zrozumieć, że Zadośćuczy-
nienie Jezusa Chrystusa jest najwspanialszym wyrazem miłości Boga do Jego dzieci. 
Kiedy ludzie w wizji Lehiego spożywają owoc z drzewa życia, oznacza to, że przyjmują 
błogosławieństwa Zadośćuczynienia).

• Oswobodzenie oznacza wyzwolenie lub uwolnienie. W jaki sposób Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa uwalnia nas z niewoli i przynosi nam radość?

Aby pomóc uczniom rozpoznać jedną z zasad przedstawionych we fragmencie: 1 Nefi 8:10–
12, poproś ich, aby w: 1 Nefi 8:11 poszukali słów, które opisują, co zrobił Lehi („podszedłem 
i skosztowałem owocu”). Następnie niech poszukają we fragmencie: 1 Nefi 8:12, jaki był 
tego skutek („napełnił on moją duszę wielką radością”). Możesz też wskazać uczniom, że 

Wprowadzenie
We fragmencie: 1 Nefi 8 Lehi opisuje swoją wizję 
drzewa życia. Lehi spożywa w wizji owoc drzewa, który 
symbolizuje miłość Bożą oraz błogosławieństwa, które 
możemy otrzymać poprzez Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa. Lehiemu ukazane są różne grupy ludzi. 
Niektórzy gubią się i nie docierają do drzewa. Inni, 

zawstydzeni po spożyciu owocu z drzewa, odchodzą 
na zakazane ścieżki i gubią się. Jeszcze inni mocno trzy-
mają się żelaznego pręta, spożywają owoc i pozostają 
wierni i niezachwiani. Kolejna grupa postanawia wcale 
nie szukać drogi prowadzącej do drzewa życia.

LEKCJA 12

1 Nefi 8
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we fragmencie: 1 Nefi 8:10 Lehi opisał owoc jako „pożądany, gdyż czynił on ludzi szczęśli-
wymi”. (Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli ten fragment w swoich pismach 
świętych).

• Jakich uczuć doświadczył Nefi po skosztowaniu owocu?

• W jaki sposób my możemy „skosztować” Zadośćuczynienia? (Poprzez proces pokuty).

• Dlaczego przyjęcie Zadośćuczynienia napełnia nasze dusze „wielką radością”?

Podziel się swoim świadectwem, że przystąpienie do Jezusa Chrystusa i przyjęcie Zadość-
uczynienia przynosi szczęście i radość. (Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

• Kiedy czuliście, że Zadośćuczynienie Zbawiciela wniosło szczęście i radość do waszego 
życia? (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt 
osobiste lub prywatne).

1 Nefi 8:19–35
Lehi widzi w swojej wizji różne grupy ludzi oraz ich powodzenie bądź niepowo-
dzenie w wędrówce do drzewa życia
Pokaż ilustrację „Sen Lehiego” (62620; Album Ewangelia w malarstwie [2009], nr 69) i 
wskaż symbole, które klasa już omówiła: drzewo i owoc. Wyjaśnij, że Pan użył w tej wizji 
również innych symboli, aby nauczyć Lehiego, jak przystąpić do Jezusa Chrystusa i przyjąć 
Jego Zadośćuczynienie. Zapytaj uczniów, jakie inne symbole widzą na ilustracji. (Możliwe 
odpowiedzi: rzeka, żelazny pręt, ciemna mgła oraz ogromny i przestronny budynek).

Przypomnij uczniom, że Pan pokazał Nefiemu tę samą wizję. Nefi zapisał później znacze-
nie różnych symboli i obrazów z wizji (zob. 1 Nefi 11, 12 i 15).

Sporządź kopię poniższej tabeli dla każdego ucznia lub narysuj ją na tablicy przed rozpo-
częciem lekcji. (Prawą kolumnę pozostaw pustą; zapisz jedynie odsyłacze do pism świę-
tych). Poproś uczniów, aby korzystając z zamieszczonych odsyłaczy, znaleźli interpretację 
każdego elementu z wizji Lehiego. Pierwszy symbol — drzewo z białym owocem — omów-
cie wspólnie. Daj uczniom kilka minut na samodzielne odnalezienie znaczenia pozostałych 
czterech symboli. (Możesz zasugerować, aby zapisali swoje odpowiedzi w pismach świętych 
obok odpowiadających im wersetów w: 1 Nefi 8).

Symbol w wizji Lehiego Interpretacja podana przez Nefiego

1 Nefi 8:10–12 — Drzewo z białym owocem 1 Nefi 11:21–25 (Miłość Boga; błogosławieństwa 
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa)

1 Nefi 8:13 — Rzeka o brudnych wodach 1 Nefi 12:16; 15:26–29 (Nieczystość; otchłanie 
piekła)

1 Nefi 8:19 — Żelazny pręt 1 Nefi 11:25 (Słowo Boże)

1 Nefi 8:23 — Ciemna mgła 1 Nefi 12:17 (Pokusy diabła)

1 Nefi 8:26 — Ogromny i przestronny budynek 1 Nefi 11:35–36; 12:18 (Duma i próżne urojenia 
świata)

Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi odkryciami na temat interpretacji. Aby pomóc im 
dostrzec znaczenie fragmentu: 1 Nefi 8 w ich życiu, poproś jednego z uczniów o przeczytanie 
wypowiedzi Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów. Zachęć klasę do 
uważnego słuchania, aby poznali powód, dla którego warto studiować wizję Lehiego:

„Być może myślicie, że sen Lehiego nie ma dla was szczególnego znaczenia, ale ma. Jesteście 
w nim; wszyscy w nim jesteśmy. […]

Sen czy wizja Lehiego […] zawiera w sobie wszystko, co Święty w Dniach Ostatnich 
powinien wiedzieć na temat próby, jaką jest życie” („Finding Ourselves in Lehi’s Dream”, 
Ensign, sierpień 2010, str. 22).

Kiedy uczniowie będą studiować pozostałą część wizji, zachęć ich, aby poszukali tam ludzi, 
którzy mogliby ich symbolizować. Zapewnij ich, że bez względu na to, w którym miejscu 
widzą siebie w tej wizji, mają moc i zdolność, by zdecydować, że będą godni błogosła-
wieństw Zadośćuczynienia.

Zaznaczanie 
fragmentów w 
pismach świętych 
i robienie w 
nich notatek
Uczniowie mogą wielce 
skorzystać z zapisywania 
na marginesie swoich 
pism świętych odsyłaczy, 
interpretacji symboli 
czy innych informacji. 
Mogą czerpać korzyść 
z zakreślania odsyłaczy 
w przypisach. Tego 
typu notatki służą jako 
przypomnienie, które w 
przyszłości pomoże im 
zrozumieć pisma święte 
i uczyć się z nich. Dostęp 
do nich jest łatwy, a 
zapisane informacje za-
chowają się na dłużej niż 
te zapisane w dzienniku 
czy na oddzielnej kartce. 
Zawsze jednak powi-
nieneś szanować wolną 
wolę uczniów i nigdy nie 
wymagać od nich, by pi-
sali w pismach świętych. 
Możesz natomiast im to 
zasugerować i pozwo-
lić na podjęcie własnej 
decyzji w tej sprawie.
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Podziel uczniów na dwie grupy. Wyjaśnij, że każda grupa będzie szukać czegoś innego, 
kiedy cała klasa będzie czytać fragment: 1 Nefi 8:21–33.

Poproś pierwszą grupę, aby poszukała odpowiedzi na poniższe pytania. (Przed lekcją 
zapisz te pytania na tablicy lub sporządź kopie dla wszystkich uczniów).

• Na jakie przeszkody natknęli się ludzie z wizji Lehiego?

• Co symbolizują te przeszkody?

• Jakie formy przyjmują te przeszkody w obecnych czasach?

• Jakie zasady widzicie w tych wersetach?

Poproś drugą grupę, aby poszukała odpowiedzi na poniższe pytania. (Przed lekcją zapisz 
te pytania na tablicy lub sporządź kopie dla wszystkich uczniów).

• Co pomogło ludziom w dotarciu do drzewa i skosztowaniu owocu?

• Pod jakim względem żelazny pręt podobny jest do słowa Bożego?

• W jaki sposób słowo Boże pomaga nam pokonywać przeszkody stające na ścieżce wio-
dącej do życia wiecznego?

• Jakie zasady widzicie w tych wersetach?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 8:21–33. Następnie 
poproś uczniów z pierwszej grupy, aby udzielili odpowiedzi na wyznaczone pytania. Poproś 
ich też, aby powiedzieli, jakie zasady znaleźli w tych wersetach. Upewnij się, że uczniowie 
rozumieją, iż duma, umiłowanie rzeczy świata i uleganie pokusom mogą uniemożli-
wić nam otrzymanie błogosławieństw Zadośćuczynienia. Poproś uczniów, aby zastano-
wili się, w jaki sposób takie przeszkody mogą stawać na drodze ich duchowego postępu.

Niech uczniowie z drugiej grupy udzielą odpowiedzi na wyznaczone im pytania. Po prze-
dyskutowaniu ich spostrzeżeń poproś, aby powiedzieli, jakie zasady znaleźli we fragmen-
cie: 1 Nefi 8:21–33. Znalezione przez nich zasady mogą obejmować te wypisane poniżej:

Jeśli będziemy mocno trzymać się słowa Bożego, pomoże nam ono w przezwycięże-
niu pokus i wpływów świata.

Mocne trzymanie się słowa Bożego pomaga nam w zbliżeniu się do Pana i otrzyma-
niu błogosławieństw Zadośćuczynienia.

• Jakie słowa z fragmentu: 1 Nefi 8:24 i 30 opisują wysiłki ludzi zmierzające do trzymania 
się pręta i dotarcia do drzewa?

• Jak myślicie, co to znaczy „[dążyć] naprzód”?

• Jak myślicie, co to znaczy nie odstępować słowa Bożego i ciągle się go trzymać? (Być 
może będziesz musiał wyjaśnić trudniejsze słowa z fragmentu: 1 Nefi 8:30).

• Dlaczego powinniśmy codziennie studiować pisma święte?

Po omówieniu odpowiedzi na te pytania możesz zwrócić uwagę, że w tej wizji niektórzy 
ludzie, jak Laman i Lemuel, nie skosztowali owocu (zob. 1 Nefi 8:22–23, 35–38). Symboli-
zuje to odmowę pokuty i przyjęcia błogosławieństw Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. 
Niektórzy ludzie odeszli pomimo tego, że skosztowali owocu (zob. 1 Nefi 8:25, 28). To nam 
przypomina, że po otrzymaniu błogosławieństw Zadośćuczynienia musimy być pilni i wierni, 
odpokutowywać za swoje grzechy i starać się dochowywać przymierzy. Zachęć uczniów, aby 
postępowali zgodnie z przykładem ludzi, którzy skosztowali owocu i pozostali przy drzewie 
(zob. 1 Nefi 8:33).

Aby pomóc uczniom w dostrzeżeniu tego, że zasady zawarte w wizji Lehiego, błogosławią 
ich życie, poproś, aby w swoich zeszytach klasowych lub dziennikach do studiowania pism 
świętych zapisali odpowiedź na jedno z poniższych pytań:

• W jakiej sytuacji poprowadziło was słowo Boże lub pomogło w przezwyciężeniu pokusy, 
dumy czy wpływu świata?

• Kiedy odczuwaliście miłość Boga podczas czytania lub słuchania Jego słowa?

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami z resztą klasy.

Zachęć uczniów, aby postępowali zgodnie z tym, czego się nauczyli i co poczuli podczas 
studiowania fragmentu: 1 Nefi 8 poprzez wyznaczenie realnego celu, jakim jest wprowa-
dzenie lub kontynuowanie zwyczaju codziennego osobistego studiowania pism świętych. 
Opowiedz uczniom o błogosławieństwach, jakie pojawiły się w twoim życiu dzięki regular-
nemu studiowaniu pism świętych.

Zachęć do 
codziennego 
studiowania 
pism świętych
Niewiele rzeczy ma trwal-
szy wpływ na to, by wieść 
dobre życie, niż pomoc 
uczniom w rozwinięciu 
zwyczaju codziennego 
studiowania pism świę-
tych. Zachęć uczniów, 
aby wyznaczyli każdego 
dnia czas na studiowanie 
pism. Dawaj też uczniom 
regularną możliwość 
dzielenia się w klasie 
tym, czego dowiedzieli 
się i co poczuli podczas 
osobistych studiów.
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1 Nefi 10–11

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 10:1–16
Lehi prorokuje o Mesjaszu
Pokrótce podsumuj fragment: 1 Nefi 10:1–16, opowiadając uczniom, że po tym, jak Nefi 
opowiedział o wizji drzewa życia, przytoczył kilka innych proroctw. Obejmują one szczegóły 
dotyczące tego, kiedy Jezus Chrystus miał przyjść na ziemię (zob. 1 Nefi 10:4), Jego chrztu 
udzielonego przez Jana Chrzciciela (zob. 1 Nefi 10:7–10), Jego ukrzyżowania i zmartwych-
wstania (zob. 1 Nefi 10:11) oraz zbliżającego się rozproszenia i zgromadzenia Izraela (zob. 
1 Nefi 10:12–14).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 10:4–6. (Możesz wyjaśnić, 
że słowo Mesjasz jest „formą aramejskiego i hebrajskiego słowa oznaczającego ‘namaszczony’. 
W Nowym Testamencie Jezus jest zwany Chrystusem; słowo to jest greckim odpowiednikiem 
słowa Mesjasz. Oznacza ono namaszczonego Proroka, Kapłana, Króla i Odkupiciela, którego 
przyjścia Żydzi z taką niecierpliwością oczekiwali” [Guide to the Scriptures, „Messiah”, adres 
internetowy: scriptures.lds.org; zob. także Bible Dictionary, „Messiah”]).

• Kiedy, według proroctwa Lehiego, miał przyjść Zbawiciel? (Zob. 1 Nefi 10:4).

• Co się stanie z ludzkością, jeśli nie będzie polegać na Zbawicielu? (Zob. 1 Nefi 10:6).

1 Nefi 10:17–22; 11:1–6
Nefi dąży do tego, by zobaczyć, usłyszeć i poznać prawdy, których nauczał  
jego ojciec
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującym przykładem: Trzech młodych męż-
czyzn uczestniczy w tym samym spotkaniu kościelnym. Po powrocie do domu jeden z nich 
ma wrażenie, że spotkanie było nudne i że tylko zmarnował swój czas. Drugi uważa, że 
spotkanie było miłe, ale nic nie wniosło do jego życia. Trzeci wraca do domu wzmocniony 
przez Ducha Świętego, otrzymuje natchnienie i wie, dokąd ma iść w swoim życiu — jest to 
nawet więcej, niż nauczano podczas spotkania.

• Jak to możliwe, że ci trzej młodzi mężczyźni uczestniczyli w tym samym spotkaniu, 
a mieli tak różne doświadczenia?

Wyjaśnij, że przykład ten jest podobny do doświadczenia Lamana, Lemuela i Nefiego, 
kiedy usłyszeli proroctwa swego ojca i opis jego wizji. Laman i Lemuel nie zrozumieli słów 
ojca i spierali się o to, co usłyszeli (zob. 1 Nefi 15:2). Za to Nefi zwrócił się do Pana o zrozu-
mienie. Dał wspaniały przykład tego, jak starać się o objawienie i jak je przyjąć.

Powiedz uczniom, że kiedy będą studiowali doświadczenie Nefiego, odnajdą zasady, które 
pomogą im starać się o własne objawienia i je przyjmować. Zachęć ich, aby zwrócili uwagę 
na to, co takiego zrobił Nefi, a co pozwoliło mu na otrzymanie objawienia podobnego do 
tego, które otrzymał Lehi.

Podziel klasę na trzy grupy. Wyznacz każdej grupie jedną z kategorii z tabelki oraz towa-
rzyszący jej zestaw pytań. (Przed rozpoczęciem lekcji możesz narysować tabelkę na tablicy). 

Wprowadzenie
Po wysłuchaniu opowieści swego ojca Lehiego o jego 
wizji Nefi sam zapragnął zobaczyć, usłyszeć i poznać 
to, co widział i słyszał Lehi (zob. 1 Nefi 10:17). Kiedy 
Nefi zastanawiał się nad naukami swego ojca, został 
„przeniesiony przez Ducha Pana” (1 Nefi 11:1) i otrzy-
mał własną wizję. Ta wizja znajduje się we fragmencie: 

1 Nefi 11–14. W rozdziale: 1 Nefi 11 czytamy o drzewie 
życia, żelaznym pręcie oraz ogromnym i przestronnym 
budynku, jak też o narodzinach, chrzcie, posłudze i 
ukrzyżowaniu Zbawiciela. Kiedy Nefi doświadczył tego 
wszystkiego, dostrzegł miłość, jaką żywi Bóg do Swoich 
dzieci.

Anonimowe dzielenie 
się przemyśleniami
Możesz poprosić 
uczniów, aby anoni-
mowo opisali to, czego 
doświadczają podczas 
swojego codziennego 
studiowania pism 
świętych. Zbierz ich 
odpowiedzi i kilka z nich 
przeczytaj klasie. Słucha-
nie świadectw kolegów 
może zachęcić innych 
uczniów do osobistego 
studiowania pism. 
Niektórzy uczniowie 
mają opory, by otwarcie 
dzielić się świadectwem 
i duchowymi doświad-
czeniami, ponieważ nie 
chcą być postrzegani 
jako chełpliwi lub oba-
wiają się, że pozostali 
będą ich osądzać czy 
też zlekceważą ich 
przeżycia. Anonimowe 
wypowiedzi pozwalają 
uczniom bez strachu 
dzielić się doświadcze-
niami duchowymi.
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Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragmenty: 1 Nefi 10:17 i 11:1–6 i przygotowali 
odpowiedzi na przydzielone im pytania.

Pragnienie Co Nefi pragnął zobaczyć, usłyszeć i wiedzieć?
W jaki sposób pragnienia wpływają na naszą zdolność otrzymania objawienia?
Czego ja pragnę dowiedzieć się od Pana?

Przekonanie Jakie przekonania wyraził Nefi, kiedy starał się o objawienie?
W jaki sposób przekonania te mogą wpływać na naszą zdolność otrzymania 
objawienia?
W jaki sposób mogę zwiększyć swoje świadectwo i wiarę w Jezusa Chrystusa?

Rozważanie Co się stało, kiedy Nefi zaczął rozważać?
Dlaczego rozważanie może prowadzić do objawienia?
Co mogę zrobić, aby pilniej rozważać słowa proroków?

Poproś kilkoro uczniów z każdej grupy, aby podzielili się odpowiedziami na pierwsze dwa 
przydzielone im pytania. (Możesz też zachęcić uczniów, aby odpowiedzieli na trzecie pytanie, 
ale zapewnij ich, że nie muszą mówić o rzeczach, które są dla nich zbyt osobiste czy prywatne).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 10:19.

• Kto może poznać tajemnice Boga?

• Jaką mocą objawiane są tajemnice Boga?

• Co musimy zrobić, aby otrzymać objawienie mocą Ducha Świętego?

• Jak myślicie, co to znaczy pilnie się starać?

• Co zrobił Nefi, aby pokazać, że pilnie stara się zobaczyć, usłyszeć i poznać to, czego 
nauczał jego ojciec?

Zapisz na tablicy następujące stwierdzenie:

Bóg objawia prawdę…

Poproś uczniów, aby podsumowali, czego się dowiedzieli z doświadczenia Nefiego, uzupeł-
niając zdanie z tablicy. Choć uczniowie mogą użyć innych słów, ich odpowiedzi powinny 
zawierać to, że Bóg objawia prawdę wszystkim tym, którzy pilnie Go proszą. (Możesz 
zapisać tę zasadę na tablicy).

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad tym, kiedy pilne dążenie do Boga sprawiło, że 
pozwolił im On poczuć Swego Ducha i otrzymali objawienie. (Może warto wspomnieć, że 
objawienie może obejmować otrzymanie przewodnictwa podczas podejmowania decyzji, 
zdobycie większego zrozumienia, otrzymanie pocieszenia lub zapewnienia, że coś jest 
prawdą). Poproś uczniów, aby podzielili się swymi doświadczeniami z resztą klasy. Możesz 
też złożyć świadectwo o tym, czego doświadczyłeś dzięki pilnemu poszukiwaniu Pana.

1 Nefi 11:7–36
Nefi jest świadkiem łaskawości Boga
Wyjaśnij uczniom, że Nefi nadal rozważał i szukał boskiego przewodnictwa podczas swej 
wizji. Kiedy Nefi poprosił o to, by poznać interpretację wizji drzewa, której doświadczył on 
i jego ojciec, ukazał mu się anioł. Anioł zapytał: „Czy wiesz, co oznacza drzewo, które twój 
ojciec widział?” (1 Nefi 11:21). Omów znaczenie drzewa, prosząc kilkoro uczniów, aby po 
kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 11:18–23.

• Co powiedział Nefi na temat znaczenia drzewa? (Po uzyskaniu odpowiedzi uczniów 
możesz zwrócić uwagę na to, że Nefi ujrzał Marię trzymającą małego Jezusa, a aniołowie 
rozpoznali w dziecięciu „[Syna] Wiecznego Ojca”. Następnie anioł zapytał Nefiego o 
znaczenie drzewa, aby pomóc mu dostrzec, że symbolizuje ono Jezusa Chrystusa. Kiedy 
Nefi odpowiedział, że symbolizuje ono „miłość Boga”, mówił o miłości Bożej, która 
przejawia się w ofiarowaniu daru z Jego Syna. Doświadczamy miłości Boga, przyjmując 
błogosławieństwa Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa).

• W jaki sposób Nefi i anioł opisali miłość Boga?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 11:16. (Wyjaśnij, że słowo 
łaskawość oznacza tu dobrowolne zstąpienie z wyższej pozycji lub godności. Możesz poprosić 
uczniów, aby zapisali to wyjaśnienie w swoich pismach świętych obok wersetu: 1 Nefi 11:16).
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1 NEFI  10 –11

Niech uczniowie odnajdą odpowiedź Nefiego na pytanie anioła, czytając na głos fragment: 
1 Nefi 11:17.

• Co wiedział Nefi?

• Czego nie wiedział?

Po tym, jak Nefi udzielił odpowiedzi, anioł pokazał mu kilka przykładów łaskawości Bożej, 
aby pomóc mu w pogłębieniu zrozumienia, czym jest miłość Boga. Wyjaśnij uczniom, że 
„łaskawość Boga” odnosi się zarówno do Boga Ojca, jak i Jezusa Chrystusa.

Przytocz poniższą wypowiedź Starszego Bruce’a R. McConkie z Kworum Dwunastu Apo-
stołów, który wyjaśnił, czym jest łaskawość Boga, naszego Ojca Niebieskiego:

„Łaskawość Boga przejawia się w tym, że On, wyniesiona Istota, zstąpił ze Swego wiecz-
nego tronu, aby stać się Ojcem śmiertelnego Syna” (The Mortal Messiah [1979], 1:314).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób „łaskawość Boga” odnosi się też do Jezusa 
Chrystusa, pokaż ilustrację „Narodziny Jezusa” (62116; Album Ewangelia w malarstwie 
[2009], nr 30). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 1 Nefi 11:13–
21. Poproś innego ucznia, aby powiedział, jak te wersety wiążą się z ilustracją. Niech jeden 
z uczniów przeczyta poniższą wypowiedź Starszego Geralda N. Lunda, byłego Siedem-
dziesiątego. Poproś klasę, aby zwróciła uwagę na to, w jaki sposób Zbawiciel okazał nam 
Swoją miłość.

„Oto Jezus — członek Boskiej Trójcy, Pierworodny Ojca, Stwórca, Jehowa Starego Testa-
mentu — opuszcza teraz Swe boskie i święte miejsce, odziera się z całej Swej chwały i 
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 
i […] nie został obsypany klejnotami, lecz narodził się w skromnej stajence, jest zadziwia-
jące. Nie dziwi więc to, że anioł powiedział Nefiemu: ‘Przekonaj się o łaskawości Boga’” 
(Jesus Christ, Key to the Plan of Salvation [1991], str. 16).

• W jaki sposób narodziny Zbawiciela są wyrazem Jego miłości do nas?

Upewnij się, że jasne jest, iż gotowość Zbawiciela, by zaznać ziemskiego życia, pokazuje 
Jego miłość do nas.

Pokaż ilustrację „Jezus wskrzesza córkę Jaira” (62231; Album Ewangelia w malarstwie, 
nr 41) oraz „Chrystus uzdrawia chorego w Beteździe (Album Ewangelia w malarstwie, 
nr 42). Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 11:28 i 31. 
 Zachęć klasę, aby odnalazła podobieństwa między ilustracjami a wersetami.

• Komu służył Zbawiciel i kogo uzdrawiał według relacji Nefiego?

• W jaki sposób czyny Zbawiciela pokazują Jego miłość?

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragment: 1 Nefi 11:32–33. Poproś klasę, aby 
posłuchała, jaki jest ostateczny przykład miłości Zbawiciela.

Kiedy uczniowie powiedzą, czego się dowiedzieli, pokaż ilustrację „Ukrzyżowanie” (62505; 
Album Ewangelia w malarstwie, nr 57).

Złóż świadectwo, że łaskawość Jezusa Chrystusa jest przejawem miłości Boga do 
nas. Zbawiciel zstąpił na ziemię, aby zaznać życia doczesnego, służyć chorym i cierpiącym, 
uzdrawiać ich i umrzeć za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli powrócić do domu, do 
obecności Ojca Niebieskiego.

• W jaki sposób wiedza o łaskawości Zbawiciela i Jego miłości wpływa na wasze uczucia 
do Niego?

Zakończ lekcję, zachęcając uczniów, aby podzielili się tym, w jaki sposób miłość Boga jest 
dla nich „pożądana ponad wszystko” i daje im „największą radość” (zob. 1 Nefi 11:22–23). 
Złóż świadectwo, że kiedy będziemy naśladować przykład Nefiego i pilnie prosić Boga, 
odnajdziemy Jego miłość i doświadczymy radości uczestniczenia w błogosławieństwach 
dostępnych poprzez Zadośćuczynienie Chrystusa.

Zachęć uczniów, aby naśladowali przykład Nefiego, kiedy będą się starać o objawienie. 
Przypomnij im, jaką rolę mają do spełnienia jako uczniowie seminarium. Powiedz, że wiara 
i wysiłek, jakie wkładają w codzienne osobiste studiowanie pism świętych oraz udział w 
lekcji, wpływają na ich zdolność uczenia się poprzez Ducha.
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Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 12
Nefi widzi przyszłość narodów Nefitów i Lamanitów
Podsumuj fragment: 1 Nefi 12, wyjaśniając, że rozdział ten jest kontynuacją wizji Nefiego. 
Anioł pokazał w niej Nefiemu, w jaki sposób symbole z wizji drzewa życia odnoszą się do 
jego potomstwa. Pokazano mu, że niektórzy z jego potomków przyjmą wszystkie błogosła-
wieństwa Zadośćuczynienia. Nefi widział też jednak, że jego potomkowie zostaną w końcu 
zniszczeni przez potomków jego braci (Lamanitów). Poproś uczniów, aby przeczytali frag-
ment: 1 Nefi 12:16–19. Niech poszukają, z jakich powodów Nefici mieli zostać zniszczeni 
(zob. 1 Nefi 12:19). Przypomnij uczniom, że kiedy wykazują się wiarą w Jezusa Chrystusa, 
mogą przezwyciężyć dumę i pokusy.

1 Nefi 13:1–9
Nefi widzi wielki i występny kościół
Poproś uczniów, aby podnieśli rękę, jeśli uprawiają jakiś sport drużynowy. Poproś kilkoro z 
nich, aby powiedzieli, jaki to sport. Wyjaśnij, że w sporcie drużyny często przygotowują się 
do gry, analizując poprzednie mecze i strategie przeciwników.

• Dlaczego pomocne jest analizowanie strategii przeciwników przed meczem czy zawodami?

Wyjaśnij, że Nefi widział w wizji pragnienia i strategie tych, którzy będą w opozycji do 
Kościoła Jezusa Chrystusa w ostatnich dniach. Zachęć uczniów, aby zwrócili uwagę na 
te strategie podczas studiowania tego rozdziału, by mogli lepiej przygotować się do ich roz-
poznawania i nie dali się zwieść.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 13:1–4, 6. Poproś jed-
nego z uczniów, aby powiedział, jaką grupę ujrzał Nefi tworzącą się pośród ludów innych 
narodów w dniach ostatnich.

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu treści tych wersetów, przytocz poniższą wypowiedź 
Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby 
z uwagą słuchali i odnaleźli definicję wielkiego i występnego kościoła.

„Nazwy kościół diabła oraz wielki i występny kościół to terminy używane w celu określenia 
wszystkich […] organizacji o jakiejkolwiek nazwie bądź naturze — czy są to organiza-
cje polityczne, filozoficzne, edukacyjne, ekonomiczne, społeczne, braterskie, cywilne czy 
religijne — które istnieją po to, aby odciągnąć ludzi ze ścieżki prowadzącej do Boga i Jego 
praw, a tym samym odciągnąć ich od zbawienia w królestwie Boga” (Mormon Doctrine, 2. 
wyd. [1966], str. 137–138).

Wprowadzenie
Po tym, jak Nefi ujrzał w wizji ziemską posługę Zbawi-
ciela i Zadośćuczynienie, zobaczył, że jego potomkowie 
po czterech pokoleniach życia w prawości, staną się 
dumni, ulegną pokusom diabła i zostaną zniszczeni. 
Ujrzał też niegodziwość tych, którzy podążają za Szata-
nem wraz z wielkim i występnym kościołem. Zobaczył, 
że usuną oni z Biblii proste i cenne prawdy, sprawiając, 
że wielu ludzi będzie błądzić w kwestiach duchowych. 
Pomimo tych przygnębiających scen wizja dała Ne-
fiemu również powód do odczuwania wielkiej nadziei. 
Widział, że Bóg przygotuje sposób na Przywrócenie 

ewangelii w dniach ostatnich. Był też świadkiem tego, 
że kronika jego ludu (Księga Mormona) zostanie ujaw-
niona w dniach ostatnich, aby przywrócić proste i cenne 
prawdy, które były stracone dla świata.

Uwaga: Możesz nie mieć wystarczającej ilości czasu, aby 
omówić cały materiał tej lekcji. Podczas przygotowań 
staraj się o przewodnictwo Ducha Świętego, aby dowie-
dzieć się, które części są najważniejsze i najwłaściwsze 
dla twoich uczniów. Możesz streścić pewne części lekcji, 
aby mieć czas na skuteczne nauczanie najważniejszych 
doktryn i zasad.

Podsumowanie
Nie będziesz mieć czasu, 
aby nauczać z równym 
naciskiem wszystkich 
prawd zawartych w 
danym bloku pism świę-
tych. Czasami będziesz 
zmuszony przedstawić 
streszczenie historii lub 
nauki z jakiejś części 
bloku pism świętych, aby 
zdążyć omówić ważniej-
szą treść, doktryny czy 
zasady z innej. Streszcza-
nie — zamiast pomijania 
części bloku — pomaga 
uczniom w lepszym zro-
zumieniu całości historii 
oraz przesłania danego 
bloku.

LEKCJA 14

1 Nefi 12–13
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1 NEFI  12–13

Podkreśl, że wyrażenie „wielki i występny kościół” nie odnosi się do żadnego konkretnego 
wyznania czy kościoła. Odnosi się do tych organizacji, które mają na celu odwodzenie ludzi 
od Boga i Jego praw.

Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali wyrażenie wszystkie organizacje, które mają na celu 
odwodzenie ludzi od Boga i Jego praw na marginesie fragmentu: 1 Nefi 13:6.

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, by wiedzieć, że Szatan zbiera swe siły, aby sprowadzić 
nas ze ścieżki prowadzącej do Boga i Jego praw?

Wyjaśnij, że Nefi opisał ten wielki i występny kościół. Poproś jednego z uczniów, aby prze-
czytał na głos fragment: 1 Nefi 13:5–9.

• Czego pragną osoby zebrane w wielkim i występnym kościele? (Zob. 1 Nefi 13:7–8).

• Co starają się osiągnąć osoby z wielkiego i występnego kościoła według fragmentu: 
1 Nefi 13:5, 9? Dlaczego? (Możesz zapisać na tablicy poniższe zdanie: Szatan i jego 
naśladowcy chcą zniszczyć świętych Boga i wziąć ich w niewolę).

• W jaki sposób wiedza o pragnieniach i intencjach Szatana i jego naśladowców może 
nam pomóc w ich pokonaniu?

Poinformuj uczniów, że w dalszej części tego rozdziału poznają jeden ze sposobów, na jaki 
wielki i występny kościół próbuje zniszczyć tych, którzy zwracają się do Boga.

1 Nefi 13:10–19
Nefi dostrzega rękę Boga w ustanawianiu wolnego kraju, w którym będzie 
 przywrócona ewangelia
Złóż świadectwo, że Pan zapewnił sposób, by Jego dzieło rozwijało się pomimo wysił-
ków wielkiego i występnego kościoła, którego celem jest duchowe zwodzenie człowieka. 
Uczynił to, przygotowując grunt pod Przywrócenie Swojej ewangelii.

Poniższe zdania stanowią podsumowanie znamiennych wydarzeń, które Nefi widział w 
swojej wizji. Niech uczniowie przeczytają fragment: 1 Nefi 13:10–19 i dopasują poniższe 
fragmenty z pisma świętego do odpowiadających im wydarzeń. (Możesz zapisać frag-
menty i opisy na tablicy przed rozpoczęciem lekcji lub sporządzić ich kopie dla wszystkich 
uczniów. Poniżej pokazano właściwe dopasowanie fragmentów i opisów. Aby te zajęcia 
były udane, będziesz musiał zmienić kolejność opisów, kiedy będziesz je zapisywał na 
tablicy lub ulotkach).

1 Nefi 13:12  Kolumb płynie ku Amerykom.
1 Nefi 13:13  Pielgrzymi płyną do Ameryki w poszukiwaniu wolności religijnej.
1 Nefi 13:14  Rdzenni mieszkańcy Ameryki są wypędzani ze swej ziemi.
1 Nefi 13:15  Ludziom innych narodów powodzi się na kontynentach amerykańskich.
1 Nefi 13:16–19 Mimo przewagi wroga amerykańska armia rewolucyjna odnosi zwycięstwo.

Kiedy uczniowie podadzą swoje odpowiedzi, możesz zachęcić ich, aby zapisali kluczowe 
słowa lub wyrażenia na marginesie swoich pism świętych przy danych wersetach. Mogą na 
przykład zapisać Kolumb obok fragmentu: 1 Nefi 13:12.

• Co o powodach wypłynięcia Kolumba do Ameryki mówi nam fragment: 1 Nefi 13:12?

• Dlaczego pielgrzymi migrowali do Ameryki, według fragmentu: 1 Nefi 13:13?

• Dlaczego, zgodnie z tym, co mówi fragment: 1 Nefi 13:15–19, ludom innych narodów 
powodziło się i uzyskali niezależność od „wszystkich narodów”?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi Prezydenta 
Josepha F. Smitha:

„Wszechmogący wzbudził ten wielki naród amerykański mocą Swej wszechwładnej 
ręki, aby w dniach ostatnich można było ustanowić na ziemi królestwo Boże. Gdyby Pan 
nie przygotował gruntu pod rozwój tego wspaniałego narodu, nie byłoby możliwe (ze 
względu na rygorystyczne prawa i bigoterię monarchicznych rządów na świecie) położe-
nie fundamentu pod nadejście Jego wielkiego królestwa. Uczynił to Pan” (Gospel Doctrine, 
5. wyd. [1939], str. 409).
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Złóż świadectwo, że Pan umożliwił Przywrócenie, ustanawiając kraj, gdzie panowała 
wolność religijna i gdzie mógł przywrócić Swój Kościół. Zaświadcz, że Pan umożliwił i 
nadal umożliwia niesienie Jego przywróconej ewangelii do każdego narodu.

Jeśli nauczasz tej lekcji poza Stanami Zjednoczonymi, zapytaj:

• W jaki sposób Pan umożliwił głoszenie przywróconej ewangelii w naszym kraju?

1 Nefi 13:20–42
Nefi widzi ludy innych narodów w przyszłości, posiadające Biblię, Księgę Mormona 
i pisma święte dni ostatnich
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 1 Nefi 13:20–24. Poproś go o rozpozna-
nie przedmiotu, który — zgodnie z wizją Nefiego — pierwsi amerykańscy koloniści „zabrali 
ze sobą”. Podnieś do góry Biblię i wyjaśnij, że jest to księga z wizji Nefiego. Możesz poprosić 
uczniów, aby zapisali Biblia  w swoich pismach świętych obok wersetu: 1 Nefi 13:20).

Wyjaśnij, że anioł nauczał Nefiego, iż Biblia „ma wielką wartość” (1 Nefi 13:23). Pierwotnie, 
zapisane w Biblii objawienia zawierały „pełnię ewangelii Pana” (1 Nefi 13:24). Niech jeden 
z uczniów przeczyta na głos fragment: 1 Nefi 13:26–27.

• Co wielki i występny kościół usunął z Biblii? Dlaczego zostało to usunięte?

Niech inny uczeń przeczyta na głos fragment: 1 Nefi 13:29.

• Co się stało w wyniku usunięcia z Biblii prostych i cennych prawd oraz wielu przymierzy 
Pańskich?

Poproś czterech uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 13:34–36, 39. Poproś 
klasę, aby poszukali, co Pan uczyni, aby pomóc ludziom w przezwyciężeniu wysiłków wiel-
kiego i występnego kościoła.

• Co wyjawi Pan z powodu Swego miłosierdzia, zgodnie z wersetem: 1 Nefi 13:34?

• Co miało być ukryte, aby zostało wyjawione ludom innych narodów, zgodnie z fragmen-
tem: 1 Nefi 13:35–36? (Możesz zaproponować, aby uczniowie zapisali obok fragmentu: 
1 Nefi 13:35, że „to” odnosi się do Księgi Mormona).

• Co jeszcze oprócz Księgi Mormona miał wyjawić Pan w dniach ostatnich, zgodnie z 
wersetem: 1 Nefi 13:39? Jakie „inne księgi” wyjawił Pan w ramach Przywrócenia? (Nauki 
i Przymierza, Perłę Wielkiej Wartości oraz Tłumaczenie Biblii dokonane przez Józefa 
Smitha).

Poproś uczniów, aby przeczytali fragment: 1 Nefi 13:40–41. Niech poszukają opisu tego, 
co pisma święte Przywrócenia oznajmią wszystkim ludziom. Kiedy uczniowie powiedzą, co 
znaleźli, weź do ręki Biblię i złóż świadectwo o jej prawdziwości. Podnieś Księgę Mormona 
i trzymaj ją w ręku razem z Biblią. Złóż świadectwo, że Księga Mormona i pisma święte 
w dniach ostatnich przywracają proste i cenne prawdy, które pomagają nam dowie-
dzieć się, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i mówią nam, w jaki sposób do Niego 
przystąpić.

Poproś uczniów, aby pod koniec fragmentu: 1 Nefi 13:41 znaleźli wyrażenie, które opisuje, 
co Pan zrobi z zapisami Żydów (Biblią) i zapisami potomków Nefiego (Księgą Mormona). 
Złóż świadectwo, że zapisy te „[stanowią] jedność” (1 Nefi 13:41) i „[zrosły] się razem” 
(2 Nefi 3:12), dzięki czemu pomagają nam wyraźnie widzieć, jak przystąpić do Zbawiciela.

Aby pomóc uczniom docenić to, jak przywrócenie prostych i cennych prawd wpływa na ich 
życie, poproś, aby zastanowili się nad następującym pytaniem:

• W jaki sposób Księga Mormona wpłynęła na wasze świadectwo o Jezusie Chrystusie 
i pomogła wam w zbliżeniu się do Niego?

Po chwili na zastanowienie poproś kilkoro z uczniów, aby podali swoje odpowiedzi. 
Możesz podzielić się własnym świadectwem na temat Księgi Mormona oraz tego, w jaki 
sposób wzmocniła twoje świadectwo o Jezusie Chrystusie i pomogła ci dowiedzieć się, jak 
do Niego przystąpić. Gdy będziesz kończyć lekcję, zachęć uczniów, aby pilnie studiowali 
Księgę Mormona przez cały rok, szukając nauk i opowieści, które wzmacniają ich świadec-
twa o Jezusie Chrystusie i nauczają, jak przyjść do Niego.
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Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 14:1–7
Nefi widzi konsekwencje posłuszeństwa i nieposłuszeństwa przyszłych pokoleń 
wobec Pana
Poproś uczniów, aby otworzyli swoje pisma święte na rozdziale: 1 Nefi 14. Wyjaśnij, że 
dzisiaj nadal będą studiowali wizję Nefiego. Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jaki 
sposób dokończyliby następujące zdania:

Jeśli będę naśladować Pana, to…

Jeśli odmówię naśladowania Pana, to…

Kiedy uczniowie podadzą swoje odpowiedzi, zwróć uwagę, że słowo jeśli sugeruje moż-
liwość dokonania wyboru. W zależności od tego, co wybierzemy, doświadczymy innych 
rezultatów. Wyjaśnij, że Nefi widział przyszłe pokolenia i zauważył, że jeśli byli prawymi 
ludźmi, byli błogosławieni, a jeśli wybierali niegodziwość, byli przeklęci. Poproś klasę, by 
zastanowiła się podczas lekcji, w jaki sposób decyzja o posłuszeństwie Panu przyniosła im 
błogosławieństwa.

Narysuj na tablicy poniższy schemat:

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragment: 1 Nefi 14:1–2. Poproś klasę, aby 
znalazła: (1) decyzję, jaką ludy innych narodów mogły podjąć, na którą wskazał Nefi oraz 
(2) błogosławieństwa, jakie widział Nefi, które miały im przypaść, jeśli podejmą tę decyzję. 
Poproś uczniów, aby podzielili się tym, czego się dowiedzieli i wypełnili puste miejsca na 
tablicy, aby zdania wyglądały mniej więcej tak:

Jeżeli  posłuchają Baranka 
Bożego i nie znieczulą swych serc,

to  …
zostaną zaliczeni do domu Izraela
będą na  zawsze błogosławionym ludem
nie będą wzięci w niewolę

Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „przeszkody, o które się potykali” (1 Nefi 14:1), często 
odnosi się do przeszkód, które powstrzymują ludzi przed podążaniem za Panem. Zostać 
„[zaliczonym] do domu Izraela” (1 Nefi 14:2) oznacza być zaliczonym do ludu przymierza 
z Panem.

• Dlaczego ważne jest, by być zaliczonym do ludu przymierza z Panem? (Aby otrzymać 
błogosławieństwa przymierza Abrahama [zob. NiP 132:30–31]).

• Co to znaczy „[posłuchać] Baranka Bożego”?

• Które z nagród za posłuszeństwo wypisane na tablicy są dla was najważniejsze? 
Dlaczego?

• Kiedy usłuchaliście Pana i widzieliście Jego błogosławieństwa w waszym życiu? (Przypomnij 
uczniom, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne).

Wprowadzenie
1 Nefi 14 to zakończenie opisu wizji Nefiego. W tej 
części wizji Nefi dowiedział się o błogosławieństwach 
obiecanych tym, którzy odpokutują i będą zważać 
na słowa Pana oraz o przekleństwach, które spadną 
na niegodziwych, których serca znieczulą się przed 

Panem. Nefiemu pokazano również, że Pan pomaga i 
chroni tych, którzy żyją w prawy sposób i dochowują 
swoich przymierzy oraz że zniszczy wielki i występny 
kościół diabła.

Pomoce wizualne
Większość uczniów 
lepiej się uczy i na dłużej 
zapamiętuje materiał, 
kiedy do przedstawiania 
idei używa się pomocy 
wizualnych. Na tablicy 
można z łatwością ry-
sować proste diagramy, 
podobne do zawartych 
w lekcji. Mogą one 
pomóc uczniom w sku-
pieniu się na głównych 
myślach znajdujących się 
w pismach świętych.

Jeżeli  to 

LEKCJA 15

1 Nefi 14
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Na innej części tablicy narysuj poniższy schemat:

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragment: 1 Nefi 14:5–7. Poproś klasę, aby po-
szukała: (1) błogosławieństw, które spływają na osoby dokonujące pokuty oraz (2) nega-
tywnych konsekwencji, które spadną na osoby znieczulające swe serca. Uzupełnij schemat 
podobnie, jak w poprzednim przypadku. (Jeżeli ludzie odpokutują, „będzie im dobrze” 
[1 Nefi 14:5] i otrzymają „[pokój] i [życie wieczne]” [1 Nefi 14:7]. Jeżeli ludzie znieczulą 
swe serca, „[zginą]” [1 Nefi 14:5], „dostaną się w niewolę” i zbędą „zniszczeni” [1 Nefi 
14:7]).

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, możesz wyjaśnić, że „[wielkie] i [cudowne dzieło]” 
wspomniane we fragmencie: 1 Nefi 14:7 odnosi się do przywrócenia w dniach ostatnich 
kapłaństwa, ewangelii i Kościoła Pana.

• W jakim sensie Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest dla was 
„[wielkim] i [cudownym dziełem]”? W jaki sposób przynosi wam on pokój? W jaki spo-
sób Kościół daje wam nadzieję na życie wieczne?

Zastanów się, czy dać uczniom trochę czasu na osobiste zastanowienie się nad tym, którą 
ścieżką, pokazaną na tablicy, obecnie podążają. Złóż świadectwo, że posłuszeństwo Panu 
i odpokutowanie za nasze grzechy prowadzi do wielkich błogosławieństw. Możesz 
też zaświadczyć, że znieczulanie serc przed Panem i Jego Kościołem prowadzi do duchowej 
niewoli i zniszczenia.

1 Nefi 14:8–17
Nefi widzi bitwę pomiędzy Kościołem Baranka Bożego a wielkim i występnym 
kościołem
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że właśnie zostali zwerbowani do udziału w wojnie.

• Co byście zrobili, aby przygotować się do walki?

Wyjaśnij, że anioł nauczał Nefiego na temat wielkiej bitwy, która będzie miała miejsce 
w dniach ostatnich.

Poproś trzech uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 14:9–11. Poproś resztę 
klasy, aby określiła dwie strony tego konfliktu. (Możesz przypomnieć uczniom, że wielki 
i występny kościół oznacza każdy kościół czy grupę, które odciągają ludzi od Boga i Jego 
praw).

• Jakie słowa i wyrażenia zostały użyte do opisania „wielkiego i występnego kościoła”?

• Gdzie znajdować się będzie „wielki i występny kościół” w dniach ostatnich, według wizji 
Nefiego?

Poproś trzech następnych uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 14:12–14. 
Poproś klasę, aby poszukali powodów, dla których możemy mieć nadzieję na przyszłość.

• Który kościół, według fragmentu: 1 Nefi 14:12, będzie miał więcej ludzi?

• Dlaczego Kościół Baranka będzie miał mniej ludzi niż wielki i występny kościół?

• Z jakich powodów, według fragmentu: 1 Nefi 14:13, wielki i występny kościół będzie 
gromadził tłumy?

Złóż świadectwo, że jesteśmy zaangażowani w wojnę, którą opisał Nefi — duchową bitwę 
ze złem prowadzoną w dniach ostatnich. Jako członkowie Kościoła Baranka jesteśmy mniej 
liczni i potrzebujemy pomocy, jeśli mamy zwyciężyć z siłami diabła.

• Co we fragmencie: 1 Nefi 14:14 daje wam nadzieję?

Podkreśl, że obietnice dane w tych fragmentach pism świętych odnoszą się szczególnie 
do tych, którzy zawierają przymierza z Panem i dotrzymują ich. Przypomnij uczniom, że 
zawarli z Panem przymierze chrztu. Zwróć ich uwagę na wyrażenie: „uzbrojeni w prawość 
i moc Boga” znajdujące się we fragmencie: 1 Nefi 14:14.

• Co oznacza dla was wyrażenie: „uzbrojeni w prawość i moc Boga”?

odpokutują
Jeżeli

znieczulą serca
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• W jaki sposób bycie „[uzbrojonymi] w prawość i moc Boga” jest podobne do posiadania 
zbroi i broni podczas bitwy przeciwko złu?

• Kiedy mieliście poczucie, że jesteście „uzbrojeni w prawość i moc Boga”? Jak się wtedy 
czuliście?

Zapytaj uczniów, jak podsumowaliby przesłanie znajdujące się we fragmencie: 1 Nefi 14:1–14. 
Upewnij się, że rozumieją, że jeśli będą żyć w prawy sposób i będą dotrzymywać zawar-
tych przymierzy, moc Boża pomoże im zatriumfować nad złem.

Poproś uczniów, aby ocenili swe życie i zastanowili się, co mogą zrobić, aby być lepiej uzbro-
jeni w prawość. Zachęć ich, aby działali zgodnie z otrzymywanymi podszeptami. Zapewnij 
ich, że kiedy pozostaną wierni, będą mieli możliwość wejścia do świętych świątyń i zawarcia 
z Panem dodatkowych przymierzy. Składane obietnice i zawierane tam przymierza wniosą 
do ich życia wielką moc i ochronę.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 14:3–4. Poproś innego 
ucznia o przeczytanie na głos fragmentu: 1 Nefi 14:15–17.

• Co się stanie z wielkim i występnym kościołem?

• Jaki będzie ostateczny rezultat bitwy pomiędzy Kościołem Baranka (królestwem Bożym) 
a siłami diabła?

• W jaki sposób wiedza o wyniku tej walki może wam pomóc?

Przeczytaj klasie poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„W porównaniu z miliardami ludzi na ziemi [my, członkowie Kościoła] stanowimy zale-
dwie niewielki ułamek. Jednak jesteśmy, kim jesteśmy i wiemy to, co wiemy, więc dążmy 
naprzód i głośmy ewangelię.

Księga Mormona jasno stanowi, że nigdy nie będziemy dominować liczeb-
nością. Jednak posiadamy moc kapłaństwa [zob. 1 Nefi 14:14]. […]

Możemy wywierać wpływ na całą ludzkość i w stosownym czasie z pew-
nością to nastąpi. Wiadome będzie, kim jesteśmy i jaki jest nasz cel. Może 
się to wydawać beznadziejne; to niewiarygodnie trudne, lecz zwycięstwo 
w walce z Szatanem jest nie tylko możliwe, jest ono pewne” („Moc kapłań-

stwa” Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 7).

Zapewnij uczniów, że królestwo Boże zatriumfuje w dniach ostatnich. Wyraź pewność, 
że mogą pokładać zaufanie w Bogu i w tym, że Jego moc przezwycięży całe zło. Zachęć ich, 
aby mieli dobry wpływ na innych.

1 Nefi 14:18–27
Nefi widzi Jana Objawiciela
Napisz na tablicy następujące pytania:

Którego z Dwunastu Apostołów Zbawiciela widział Nefi w swej wizji?

O czym miał pisać ten Apostoł?

Dlaczego nakazano Nefiemu, aby nie zapisywał reszty swej wizji?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali 1 Nefi 14:18–27. Następnie krótko omówcie 
odpowiedzi na pytania z tablicy.

Wyjaśnij, że te wersety odnoszą się, przynajmniej w części, do zapisów Jana z księgi Objawie-
nia. Głównym tematem tej księgi jest to, że Bóg zatriumfuje nad siłami diabła. Nefi, podobnie 
jak Jan, również miał wizję końca świata, ale nakazano mu jej nie zapisywać, ponieważ to 
na Janie spoczywała ta odpowiedzialność. Jeśli czas na to pozwala, możesz zakończyć lekcję 
krótką dyskusją na temat tego, w jaki sposób Biblia i Księga Mormona działają razem, „[wy-
kazują] [swoją] prawdziwość” i stanowią „jedność” (1 Nefi 13:40–41).
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Lekcja do samodzielnego studiowania
1 Nefi 7–14 (Część 3.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 1 Nefi 14–14 
(Część 3.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej 
lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku z 
poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami 
Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (1 Nefi 7)
Kiedy uczniowie studiowali temat powrotu synów Lehiego 
do Jerozolimy celem doprowadzenia rodziny Ismaela do 
ziemi obiecanej, dowiedzieli się, że Pan nakazuje nam zawie-
rać małżeństwa i wychowywać dzieci dla Niego oraz że Bóg 
odpowiada na modlitwy zgodnie z naszą wiarą.

Dzień 2. (1 Nefi 8)
Uczniowie studiowali wizję drzewa życia, jaką miał Lehi. Do-
wiedzieli się, że przystąpienie do Jezusa Chrystusa i korzysta-
nie z Jego Zadośćuczynienia przynosi szczęście i radość. Kiedy 
czytali o różnych grupach ludzi ze snu oraz o ich sukcesach i 
porażkach związanych z podążaniem do drzewa życia i skosz-
towaniem owocu, poznali też następujące zasady: Duma, 
podążanie za światem i uleganie pokusom może uniemoż-
liwiać nam otrzymanie błogosławieństw Zadośćuczynienia. 
Kiedy mocno trzymamy się słowa Bożego, pomaga nam ono 
w przezwyciężaniu pokus i wpływów świata. Trzymanie się 
słowa Bożego pomaga nam w zbliżeniu się do Pana i otrzy-
mywaniu błogosławieństw Zadośćuczynienia.

Dzień 3. (1 Nefi 10–11)
Uczniowie dowiedzieli się, co się stało, kiedy Nefi sam starał 
się „zobaczyć, usłyszeć i widzieć” (1 Nefi 10:17) to, co widział 
jego ojciec. Dzięki przykładowi Nefiego zobaczyli, że Bóg 
objawia prawdę tym, którzy pilnie do niej dążą. Nefi otrzymał 
wizję, dzięki której dowiedział się o miłości, jaką Bóg ma dla 
nas, wyrażonej poprzez dar złożony z Jego Syna. Uczniowie 
mieli możliwość zapisania, jakie ma to dla nich znaczenie.

Dzień 4. (1 Nefi 12–14)
W dalszej części wizji Nefi ujrzał, w jaki sposób Pan umożliwił 
Przywrócenie. Dowiedział się, że proste i cenne prawdy zostaną 
usunięte z Biblii, a także, iż Księga Mormona i pisma święte w 
dniach ostatnich przywrócą je, co pomoże nam dowiedzieć się, 
że Jezus Chrystus jest Synem Bożym oraz pomoże nam przystą-
pić do Niego. Nefi widział też dni ostatnie. Uczniowie zastana-
wiali się nad zasadą mówiącą, że kiedy wiedziemy prawe życie 
i dotrzymujemy świętych przymierzy, moc Boża pomaga nam 
zatriumfować nad złem.

Wprowadzenie
W tym tygodniu skupimy się na wizji Lehiego znajdującej się w 
rozdziale: 1 Nefi 8. Kiedy będziesz nauczać tej lekcji, podkreśl 
radość, jaką Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa może wnieść do 
naszego życia oraz jak możemy doświadczyć błogosławieństw 
Zadośćuczynienia, żyjąc według słowa Bożego. W ciągu tej lekcji 
uczniowie będą korzystać ze swoich pism świętych, przewodni-
ków oraz dzienników do studiowania.

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 7
Pan nakazuje synom Lehiego powrócić do Jerozolimy po Ismaela 
i jego rodzinę
Pokaż zdjęcie pary małżeńskiej oraz ich dzieci — może to być 
zdjęcie twojej rodziny lub rodziny jednego z uczniów.

Zapytaj uczniów: Dlaczego rodziny są ważne w planie Boga przy-
gotowanym dla naszego zbawienia?

Poproś uczniów o przeczytanie i podsumowanie fragmentu: 1 Nefi 
7:1–5. Zapytaj, jakie zasady poznali dzięki tym wersetom. (Ucznio-
wie mogą powiedzieć o różnych zasadach. Zasada wyróżniona w 
podręczniku dla uczniów mówi, że Pan nakazuje nam zawierać 
związki małżeńskie oraz wychowywać dzieci dla Niego).

W lekcji na dzień 1. uczniowie byli poproszeni o to, by spytali 
rodziców, przywódcę kościelnego lub nauczyciela o to, jak 
w dzisiejszych czasach młodzi ludzie mogą przygotować się 
na zawarcie związku małżeńskiego i wychowywanie dzieci 
„dla Pana”; niech każdy poda trzy propozycje. Poproś kilkoro 
uczniów, aby podzielili się zdobytą wiedzą.

1 Nefi 8
Lehi ma wizję drzewa życia
Przypomnij uczniom, że po tym, jak Nefi i jego bracia sprowadzili 
na pustynię Ismaela i jego rodzinę, Lehi miał sen. Kiedy jeden z 
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uczniów będzie czytać na głos fragment: 1 Nefi 8:10–13, niech 
inny rysuje na tablicy lub kartce to, co opisują te wersety. Jeśli 
uważasz, że będzie to właściwsze w przypadku twojej klasy, mo-
żesz pokazać ilustrację „Sen Lehiego” (62620; Album Ewangelia 
w malarstwie  [2009], nr 69) i poprosić uczniów o rozpoznanie 
poszczególnych elementów opisanych w tych wersetach.

Zapytaj uczniów: Co w opisie Lehiego sprawia, że owoc drzewa 
jest dla was atrakcyjny?

Przypomnij im, że owoc drzewa symbolizuje „[największy] ze 
wszystkich darów Boga” (1 Nefii 15:36) — błogosławieństwa 
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Jeśli jeden z uczniów przy-
gotowuje rysunek, możecie podpisać, co symbolizuje owoc na 
rysunku.

Zapytaj uczniów: Czego możemy się dowiedzieć z fragmentu: 
1 Nefi 8:10–13 na temat przyjmowania błogosławieństw Za-
dośćuczynienia? (Choć uczniowie mogą używać różnych słów, 
aby to wyrazić, upewnij się, że jasna jest następująca zasada: 
Przystąpienie do Jezusa Chrystusa i przyjęcie Jego Za-
dośćuczynienia przynosi szczęście i radość. Możesz zapisać 
tę zasadę na tablicy.

Podczas lekcji w dniu 2. poproszono uczniów, aby odpowie-
dzieli na pytanie: „W jakiej sytuacji odczułeś, że Zadośćuczynie-
nie Zbawiciela wniosło do twojego życia szczęście i radość?”. 
Poproś uczniów, aby otworzyli swoje dzienniki do studiowania 
pism świętych i po cichu przeczytali swoje odpowiedzi.

Aby pomóc uczniom w dzieleniu się ze sobą nawzajem zna-
miennymi prawdami i świadectwami, zachęć kilkoro z nich, aby 
przeczytali to, co zapisali lub o tym opowiedzieli. Możesz też 
opowiedzieć o tym, kiedy Zadośćuczynienie wniosło szczęście 
i radość do twojego życia.

Wyjaśnij, że wizja Lehiego nie tylko uczy, że Zadośćuczynienie przy-
nosi wielką radość, ale pokazuje też, co musimy zrobić, aby otrzy-
mać błogosławieństwa Zadośćuczynienia. Zachęć uczniów, aby 
przejrzeli fragment: 1 Nefi 8:19–26 i narysowali pozostałe symbole 
z wizji Lehiego lub rozpoznali je na ilustracji „Sen Lehiego”. Kiedy 
narysują lub rozpoznają symbole, poproś, aby wyjaśnili, co one 
oznaczają. (Jeśli potrzebują pomocy, zachęć ich, aby skorzystali 
z tabelki, którą uzupełnili w podręczniku dla uczniów).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 
1 Nefi 8:30. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Jaka była rola żelaznego pręta — słowa Bożego — w wizji 
Lehiego?

• Czego się dowiedzieliście na temat znaczenia słowa Bożego 
podczas studiowania fragmentu: 1 Nefi 8?

• Jakie wyrażenia z fragmentu: 1 Nefi 8:30 wskazują na to, co mu-
simy robić, aby otrzymać błogosławieństwa Zadośćuczynienia?

• Jak myślicie, co oznaczają słowa: „[dążyć] naprzód, trzymając 
się żelaznego pręta”?

Zapisz na tablicy dwie pozostałe zasady ewangelii, które prze-
studiowali w podręczniku dla uczniów. Jeśli będziemy mocno 
trzymać się słowa Bożego, pomoże nam ono w przezwy-
ciężaniu pokus i wpływów świata. Mocne trzymanie się 
słowa Bożego pomaga nam w zbliżeniu się do Pana i 
otrzymaniu błogosławieństw Zadośćuczynienia.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są misjonarzami i mają 
możliwość świadczyć o znaczeniu studiowania słowa Bożego 
i życiu zgodnie z zawartymi w nim zasadami. Nich podzielą 
się tym, co by powiedzieli w oparciu o własne doświadczenia. 
Zastanów się nad podzieleniem się własnymi uczuciami na temat 
mocy pism świętych i słów proroków, które pomagają ci zbliżyć 
się do Zbawiciela.

1 Nefi 10–14
Dzięki swej wierze i pilności Nefi otrzymuje osobiste objawienie 
na temat tego, czego nauczał jego ojciec, oraz wielu innych rzeczy
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 
1 Nefi 10:17, 19. Niech klasa rozpozna, jakie błogosławieństwa 
pojawiają się, kiedy pilnie szukamy przewodnictwa Pana. Niech 
jeden lub dwóch uczniów powie, co ich zdaniem oznacza sfor-
mułowanie „pilnie [szukać]”. (W czasie lekcji dnia 3. poproszono 
ich, aby zapisali w swoich podręcznikach, co to znaczy).

Podsumuj rozdziały: 1 Nefi 11–14, mówiąc, że Nefi otrzymał oso-
biste objawienie, ponieważ pilnie poszukiwał Pana. Ujrzał służbę i 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa (1 Nefi 11), przyszłe zniszcze-
nie swojego ludu z powodu ich dumy i niegodziwości (1 Nefi 12), 
pierwszych kolonizatorów ziemi obiecanej pochodzących z ludów 
innych narodów oraz przywrócenie prostych i cennych prawd 
(1 Nefi 13), a także prawych ludzi walczących z siłami wielkiego i 
występnego kościoła w dniach ostatnich (1 Nefi 14).

Uwaga: Aby przygotować poniższe zajęcia, możesz przejrzeć 
odpowiednie lekcje w tym podręczniku oraz materiały dla tej 
części z podręcznika dla uczniów na dzień 4.

Poproś uczniów, aby wybrali jeden z rozdziałów z bloku: 1 Nefi 
11–14 i zrobili, co następuje. (Mogą zrobić to na tablicy lub 
kartce).

• Niech napiszą streszczenie wybranego rozdziału.
• Niech zapiszą jedną z zasad ewangelii nauczanych w tym roz-

dziale. (Mogą skorzystać z zasady wyróżnionej w podręczniku 
do studiowania lub znaleźć własną).

• Niech napiszą, w jaki sposób ta zasada odnosi się do nas, 
w dzisiejszych czasach.

Kiedy upłynie wyznaczony czas na przygotowanie, niech uczniowie 
powiedzą, co zapisali. Poproś jednego lub dwóch uczniów, aby 
podzielili się świadectwem na temat zasad, jakie poznali podczas 
studiowania bloku: 1 Nefi 7–14 w tym tygodniu.

Zanim zakończysz lekcję, pamiętaj, aby zebrać dzienniki do 
studiowania i sprawdzić zadaną pracę.

Następna część (1 Nefi 15–19)
W następnej części uczniowie dowiedzą się więcej na temat 
prób, z jakimi zetknęli się Lehi i jego lud, kiedy dalej wędrowali 
po pustkowiu i wypłynęli ku ziemi obiecanej. Wyobraźcie sobie 
ich zdumienie, kiedy pewnego ranka obudzili się i znaleźli „kulę 
misternej roboty” — Liahonę. W jaki sposób działała Liahona 
i jak ich prowadziła? Dlaczego Nefi napomniał swych braci na 
statku? W jaki sposób Nefi opisał ziemię obiecaną?
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1 Nefi 15:1–11
Bracia Nefiego narzekają, że nie potrafią zrozumieć wizji Lehiego
Poproś uczniów, aby wymienili kilka działań, które wymagają od nas pewnego wysiłku, jeśli 
chcemy się cieszyć oczekiwanymi rezultatami. Możesz wypisać ich odpowiedzi na tablicy. 
(Przykładowe odpowiedzi: nauka szkolna, zajmowanie się ogrodem, gra na instrumencie 
muzycznym, uprawianie sportu czy ćwiczenia fizyczne. Poproś uczniów, aby zastanowili się 
nad przykładami, które były ich udziałem).

• Jaki związek pomiędzy wkładanym wysiłkiem a wynikającymi z niego rezultatami widzi-
cie w przypadku zajęć, o których pomyśleliście?

Po tym, jak uczniowie odpowiedzą na to pytanie, zachęć ich, aby poszukali podobnego 
wzorca podczas tej lekcji, kiedy będą studiowali rozdział: 1 Nefi 15.

Powiedz uczniom, że rozdział: 1 Nefi 15 rozpoczyna się od powrotu Nefiego do namiotu 
ojca, po tym jak otrzymał wizję podobną do wizji Lehiego. Poproś jednego z uczniów, aby 
przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 15:1–2, 7. Poproś klasę, aby poszukała, co takiego zoba-
czył Nefi, kiedy powrócił do namiotu ojca.

• Co zobaczył Nefi po powrocie do namiotu ojca?

• O co spierali się bracia Nefiego? Dlaczego?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 15:3. Poproś klasę, aby 
znalazła powody, dla których bracia Nefiego mieli trudności ze zrozumieniem tego, czego 
nauczał ich Lehi.

• Dlaczego bracia Nefiego mieli problemy ze zrozumieniem nauk Lehiego, według frag-
mentu: 1 Nefi 15:3?

• Co zrobił Nefi, aby poznać prawdy duchowe? (Aby pomóc uczniom odpowiedzieć na to 
pytanie, możesz poprosić o przeczytanie fragmentu: 1 Nefi 10:17).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 15:8.

• Zważywszy na to, że Nefi właśnie otrzymał wizję z niebios (zob. 1 Nefi 11–14) jako od-
powiedź na swoje pytania, dlaczego tak naturalnie zapytał swych braci, czy pytali Pana o 
pomoc?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 15:9. Następnie poproś 
innego ucznia o zapisanie na tablicy odpowiedzi braci Nefiego:

Nie pytaliśmy, albowiem Pan nie wyjawia nam takich rzeczy.

Podkreśl na tablicy słowa: „nie pytaliśmy”.

• Czego jeszcze nie zrobili bracia Nefiego?

W miejsce słowa „pytaliśmy” wstaw odpowiedź (modliliśmy się czy prosiliśmy Pana), aby 
zdanie wyglądało w następujący sposób:

Nie prosiliśmy Pana, albowiem Pan nie wyjawia nam takich rzeczy.

Wprowadzenie
Kiedy Nefi otrzymał wizję podobną do wizji swego 
ojca, udał się do jego namiotu. Spotkał tam braci, 
którzy spierali się o nauki Lehiego. Nefi skarcił braci 
za ich zatwardziałe serca i przypomniał, w jaki sposób 
sami mogą otrzymać objawienia. Następnie wyjaśnił 
niektóre z nauk Lehiego na temat naturalnych gałęzi 

drzewa oliwnego oraz znaczenie wizji drzewa życia. 
Pokaż różnice w postawach we fragmencie: 1 Nefi 15, 
gdzie pokazano pilne wysiłki Nefiego zmierzające do 
poznania prawdy oraz przypadkowe działania jego 
braci (zob. 1 Nefi 15:9–11).

Pytania skłaniające 
do głębszych 
poszukiwań
Właściwie skonstru-
owane pytania skła-
niające uczniów do 
głębszych poszukiwań 
zachęcają ich do badania 
pism świętych, celem 
znalezienia szczegó-
łowych informacji na 
temat danej historii oraz 
dają im podstawowe 
zrozumienie danego 
bloku pism świętych. 
Pytania takie często 
zawierają takie słowa, 
jak: kto, co, kiedy, jak, 
gdzie i dlaczego. Ponie-
waż tego typu pytania 
wymagają od uczniów 
szukania informacji w 
pismach świętych, warto 
zadać je, zanim zaczną 
czytać wersety, które 
zawierają poszukiwane 
przez nich odpowiedzi. 
W ten sposób uwaga 
uczniów koncentruje 
się na wyszukiwaniu 
odpowiedzi w czytanych 
fragmentach pism.

LEKCJA 16

1 Nefi 15
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(Innymi słowy, „Nie prosiliśmy, ponieważ Pan do nas nie mówi”).

• Na czym polega błąd w rozumowaniu Lamana i Lemuela?

Upewnij się, że uczniowie dostrzegają błąd w sposobie myślenia braci Nefiego. Poproś ich o 
przeformułowanie zdania z tablicy, aby w jasny sposób opisywało, dlaczego bracia Nefiego 
nie otrzymali pomocy Pana podczas próby zrozumienia nauk Lehiego. Oto możliwe odpo-
wiedzi: „Pan do nas nie mówi, ponieważ Go nie pytamy” czy: „Ponieważ nie prosimy Pana, 
On do nas nie mówi”.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 1 Nefi 15:10–11. Niech klasa 
poszuka prawd, jakich Nefi nauczał swoich braci, kiedy pomagał im zrozumieć, jak uzyskać 
odpowiedź od Boga.

• Jakiej rady udzielił Nefi swoim braciom, by pomóc im zrozumieć słowa ojca oraz uzyskać 
odpowiedź od Boga? (Nefi poradził braciom, aby nie znieczulali swych serc, by prosili 
z wiarą, wierząc, że otrzymają odpowiedź i aby byli pilni w przestrzeganiu przykazań. 
Pomóż uczniom dostrzec, że Nefi znał wartość tych zasad, ponieważ sam postępował 
zgodnie z nimi i w wyniku tego otrzymał objawienie).

Aby pomóc uczniom w rozpoznaniu zasad z tych wersetów, napisz na tablicy:

Jeśli…, to…

• W jaki sposób moglibyśmy uzupełnić to stwierdzenie w oparciu o to, co znajduje się we 
fragmencie: 1 Nefi 15:10–11?

Uczniowie mogą to wyrazić innymi słowy, ale powinni wykazać się zrozumiem tego, że jeśli 
będziemy prosić Pana z wiarą i będziemy przestrzegać Jego przykazań, to będziemy 
przygotowani na otrzymanie od Niego objawienia oraz wskazówek. (Możesz zapisać 
tę zasadę na tablicy).

Przed lekcją zapisz następujące pytania na tablicy lub na kartkach, które wręczysz uczniom:

 1. W jaki sposób moglibyście wyjaśnić komuś tę zasadę, aby pomóc tej osobie zrozumieć, 
jak być nauczanym przez Pana i jak zrozumieć duchowe prawdy?

 2. W jaki sposób wasze osobiste wysiłki wpływają na zdolność otrzymywania przewod-
nictwa Pana oraz rozumienia ewangelii?

Podziel uczniów na pary. Niech jedna osoba z pary zastanowi się nad pierwszym pytaniem, 
a druga nad drugim. Niech przedstawią sobie swoje odpowiedzi. Kiedy już to zrobią, poproś 
kilkoro uczniów, aby przedstawili swoje przemyślenia reszcie klasy. Podkreśl, że nasz wysiłek 
i pragnienie otrzymania wskazówek od Ducha może mieć znamienny wpływ na nasze świa-
dectwa i na naszą bliskość z Panem.

1 Nefi 15:12–20
Nefi wyjaśnia znaczenie rozproszenia i zgromadzenia Izraela
Podsumuj treść fragmentu: 1 Nefi 15:12–20. Wyjaśnij, że aby pomóc w rozwikłaniu sporu 
braci, Nefi nauczał ich o znaczeniu proroctwa Lehiego o „naturalnych gałęziach drzewa 
oliwnego” oraz o ludziach innych narodów (zob. 1 Nefi 10:12–14; 15:7). Wyjaśnił, że 
drzewo oliwne symbolizuje dom Izraela. Jako że rodzina Lehiego opuściła Jerozolimę 
i została oddzielona od reszty domu Izraela, była jak gałąź, która została odłamana od 
drzewa oliwnego (zob. 1 Nefi 15:12). Dalej wyjaśniał, że w dniach ostatnich — wiele lat po 
tym, jak potomkowie Lehiego popadną „w [niewiarę]” (1 Nefi 15:13) — pełnia ewangelii 
dana będzie ludziom innych narodów. Wówczas to oni przyniosą ewangelię potomstwu 
Lehiego, przywracając im wiedzę o ich Odkupicielu oraz błogosławieństwa przymie-
rzy zawartych z ich ojcami. Będzie to jak zebranie i wszczepienie ich gałęzi z powrotem 
do drzewa oliwnego (zob. 1 Nefi 15:13–17). To przywrócenie dotyczyć będzie nie tylko 
potomków Lehiego, ale całego domu Izraela (zob. 1 Nefi 15:18–20; zob. także 1 Nefi 
10:12–14).

Złóż świadectwo, że Pan dotrzymuje Swoich obietnic i pamięta o przymierzach zawartych 
ze Swymi dziećmi. Pragnie, aby wszyscy otrzymali błogosławieństwa ewangelii.
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1 Nefi 15:21–36
Nefi odpowiada na pytania braci dotyczące wizji Lehiego
Wyjaśnij, że w pozostałej części rozdziału: 1 Nefi 15 znajduje się odpowiedź, jakiej Nefi 
udzielił swym braciom na pytania dotyczące wizji Lehiego. Nefi skorzystał z wiedzy, jaką 
zdobył dzięki własnej wizji.

Zapisz na tablicy lub kartkach dla uczniów poniższą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta Bensona. 
Poproś uczniów, aby odgadli słowa lub wyrażenia, które powinny być wpisane do każdego 
zdania.

 1. „W        […] możemy znaleźć moc potrzebną do oparcia się pokusie”.

 2. „        […] ma moc ufortyfikowania Świętych i uzbrojenia ich Duchem”.

 3. „Jego        jest jednym z najcenniejszych darów, jakie nam daje”.

Kiedy kilkoro uczniów poda swoje propozycje, poproś kogoś o przeczytanie na głos frag-
mentu: 1 Nefi 15:23–24. Poproś uczniów, aby poszukali w tym fragmencie wyrażenia, które 
pomoże im we właściwy sposób uzupełnić wypowiedzi Prezydenta Bensona. Po przeczy-
taniu tych wersetów poproś uczniów o ponowne odgadnięcie wyrażenia, które uzupełni 
każde z tych zdań. Przejrzyj z klasą właściwe odpowiedzi. (Odpowiedzi: 1 — słowie Bożym; 
2 — Słowo Boże; 3 — słowo. [Zob. „The Power of the Word”, Ensign, maj 1986, str. 80, 82]).

Niech uczniowie po cichu przeczytają fragment: 1 Nefi 15:24–25. Poproś połowę uczniów, 
aby odnaleźli w tych wersetach błogosławieństwa, jakie płyną z postępowania zgodnie ze 
słowem Bożym. Drugą połowę klasy poproś o znalezienie słów lub wyrażeń, które pod-
powiadają nam, w jaki sposób powinniśmy postępować zgodnie ze słowem Bożym, aby 
te błogosławieństwa otrzymać. Niech każda grupa opowie o tym, co znajdzie.

• Co musimy robić, aby być „posłuszni” słowu Bożemu, „[wytrwać]” przy nim i „[zwa-
żać]” na nie? (Przykładowe odpowiedzi: codziennie studiować pisma święte, słuchać 
rady natchnionych przywódców kościelnych i zważać na nią oraz dążyć poprzez modli-
twę do otrzymania osobistego świadectwa i zgodnie z nim postępować).

Poproś uczniów, aby własnymi słowami podali zasadę, która podsumuje to, czego uczą te 
wersety na temat studiowania pism i błogosławieństw, jakie ono wnosi do naszego życia. 
Oto jedna z możliwych odpowiedzi: codzienne studiowanie słowa Bożego i postę-
powanie zgodnie z nim wzmacnia nas przed pokusami Szatana. Aby dać uczniom 
możliwość złożenia świadectwa o tej zasadzie, zapytaj:

• Kiedy odczuliście, że codzienne studiowanie pism świętych wzmocniło was przed po-
kusami? (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt 
osobiste lub prywatne).

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Roberta D. Halesa z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„Te prawdy są tak istotne, że Ojciec Niebieski dał zarówno Lehiemu, jak i Nefiemu 
wyraziste wizje, w których słowo Boże symbolizował żelazny pręt. Zarówno ojciec, jak i 
syn dowiedzieli się, że trzymanie się tego stałego, nieugiętego, całkowicie niezawodnego 
żelaznego pręta jest jedynym sposobem, by pozostać na prostej i wąskiej ścieżce prowadzą-
cej do naszego Zbawiciela” („Pisma święte: Mocą Bożą ku zbawieniu każdego”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2006, str. 25).

Przypomnij uczniom, że w wizji Lehiego ci, którzy mocno trzymali się żelaznego pręta, 
zostali bezpiecznie przeprowadzeni przez ciemną mgłę, która symbolizuje pokusy diabła 
(zob. 1 Nefi 12:17).

Podsumuj treść fragmentu: 1 Nefi 15:26–29. Powiedz uczniom, że bracia Nefiego poprosili 
go, aby wyjaśnił im znaczenie rzeki z wizji ich ojca. Wyjaśnił, że symbolizuje ona straszne 
piekło przygotowane dla niegodziwych, oddzielające ich od Boga i Jego ludu.

• Co takiego zauważył Nefi na temat rzeki, czego nie zauważył jego ojciec? (Woda była 
nieczysta).

Wyjaśnij, że we fragmencie: 1 Nefi 15:33–36 Nefi naucza o sprawiedliwości Bożej i o tym, 
dlaczego wszyscy niegodziwi będą oddzieleni od prawych. Poproś kilkoro uczniów, aby po 
kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 15:33–36.

• Dlaczego niegodziwi będą oddzieleni od prawych?
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• W jaki sposób wiedza o tym, że żadna nieczysta osoba nie może wejść do królestwa Bo-
żego, mogła pomóc Lamanowi i Lemuelowi?

Zachęć uczniów, aby pomyśleli nad zasadami, które poznali w rozdziale: 1 Nefi 15, zasta-
nawiając się po cichu nad następującymi pytaniami:

• W jaki sposób wizje Lehiego i Nefiego pokazują, że Bóg troszczył się o Lamana i Lemuela? 
W jaki sposób pokazują, że Bóg troszczy się o was?

• Co możecie zrobić, aby zastosować zasady, które poznaliście podczas studiowania tego 
rozdziału w swoim życiu? (Możesz poprosić uczniów, aby zapisali odpowiedzi na te 
pytania w swoich dziennikach lub zeszytach do studiowania pism świętych).

Przemyśl ponowne przeczytanie klasie fragmentu: 1 Nefi 15:25 na zakończenie lekcji. 
Podziel się swoim świadectwem o błogosławieństwach, które otrzymujemy, kiedy zważamy 
na słowo Boże i przestrzegamy Jego przykazań. Zapewnij uczniów o wielkiej miłości, jaką 
Bóg żywi do nich oraz o tym, że pobłogosławi ich za ich prawe wysiłki.
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1 Nefi 16:1−6
Nefi reaguje na szemranie swoich braci
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, kiedy spotkała ich reprymenda za zrobienie cze-
goś złego i jak na nią zareagowali. Następnie poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na 
głos fragment: 1 Nefi 16:1. Zanim zacznie czytać, poproś klasę, aby zwrócili uwagę na to, 
jak Laman i Lemuel zareagowali na nauki Nefiego. Przypomnij uczniom, że Nefi nauczał, 
iż niegodziwi będą oddzieleni od prawych i wypędzeni sprzed oblicza Boga (zob. 1 Nefi 
15:33–36).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 1 Nefi 16:2. Możesz zaproponować, aby 
zaznaczyli wyrażenie, którego Nefi użył do opisania, w jaki sposób niektórzy ludzie reagują 
na prawdę, jeśli nie postępują według niej.

• Jak myślicie, co to znaczy, że „prawda rani winnego”? Jak uważacie, co oznaczają słowa: 
„dlatego uznają [prawdę] za twardą”?

• Jak jeszcze możemy zareagować, jeśli prawda jest trudna do zniesienia?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 1 Nefi 16:3–4. Możesz zasugerować, 
aby zaznaczyli słowo gdybyście w wersecie 3. Zachęć ich, aby poszukali rady, jakiej Nefi 
udzielił swoim braciom na temat tego, jak powinni zareagować na „twarde słowa”, które 
wypowiedział. Poproś jednego z uczniów, aby wyjaśnił własnymi słowami, czego Nefi 
nauczał swoich braci.

• Jak, według fragmentu: 1 Nefi 16:5, bracia Nefiego zareagowali na jego wskazówki?

• Co mówi fragment: 1 Nefi 16:5 na temat tego, jak powinniśmy reagować, kiedy prawda 
„rani [nas] głęboko”?

1 Nefi 16:7−33
Pan prowadzi rodzinę Lehiego za pomocą Liahony
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 16:9–10. Pokaż ilustrację 
„Liahona” (62041; Album Ewangelia w malarstwie [2009], nr 68). Zwróć uwagę na to, jak 
artysta przedstawił Liahonę.

• Jak myślicie, w jaki sposób ten dar pomagał Lehiemu i jego rodzinie, kiedy znaleźli się 
w takich, a nie innych, okolicznościach?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 16:16–19.

• W jaki sposób Liahona przysłużyła się rodzinie Lehiego?

• Czy po tym, jak rodzina Lehiego otrzymała Liahonę, ich podróż była łatwiejsza czy 
trudniejsza? Które słowa Nefiego zapisane we fragmencie: 1 Nefi 16:17–19 wskazują 
na poprawność waszej odpowiedzi?

• Jak myślicie, dlaczego jest tak, że prawi ludzie, tacy jak Lehi i Nefi, czasami napotykają 
trudności? (Możesz wyjaśnić, że wiele trudności, z jakimi się spotykamy, niekoniecznie 

Wprowadzenie
Kiedy słowa Nefiego trafiły do serc Lamana i Lemuela, 
ukorzyli się oni przed Panem. Rodzina podjęła podróż 
po pustyni, a Pan pobłogosławił ich Liahoną, która 
wskazywała im drogę. Podczas podróży doświadczali 
trudów, łącznie z utratą łuku Nefiego, który był ich 

najskuteczniejszym sposobem na zdobywanie pożywie-
nia. Większość osób — nawet Lehi — zaczęła szemrać 
przeciwko Panu. Nefi skarcił braci za narzekanie, zrobił 
nowy łuk i zapytał ojca, gdzie powinien udać się na 
polowanie.
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jest konsekwencją naszych złych decyzji. Stanowią raczej szansę dalszej nauki i wzrasta-
nia w ramach naszej ziemskiej podróży).

Poproś, aby jedna połowa klasy po cichu przeczytała fragment: 1 Nefi 16:20–22, szukając 
reakcji niektórych członków rodziny Lehiego na złamanie łuku Nefiego. Druga połowa 
klasy niech przeczyta fragment: 1 Nefi 16:23–25, 30–32, aby znaleźć reakcję Nefiego na tę 
próbę i jak wpłynęła ona na jego rodzinę. Kiedy obie grupy powiedzą, czego się dowie-
działy, zapytaj:

• Czego możemy się dowiedzieć, porównując obie te reakcje na tę samą próbę?

• Dlaczego znamienne jest, że Nefi udał się do swojego ojca po wskazówkę, pomimo tego 
że Lehi szemrał? Jakich zasad możemy się nauczyć z tej sytuacji, które można zastoso-
wać w naszym życiu? (Możesz wyjaśnić, że idąc do Lehiego po radę, Nefi okazał mu 
szacunek oraz przypomniał mu, aby zwracał się do Pana. Proszenie o radę rodziców i 
przywódców kapłańskich, pomimo ich niedoskonałości, jest jednym ze sposobów na 
okazanie im szacunku oraz wykazanie się wiarą w Pana).

• Jakich jeszcze zasad możemy się nauczyć na podstawie reakcji Nefiego na przeciwno-
ści, jakie spotkały jego rodzinę? (Kiedy uczniowie podzielą się swymi przemyśleniami, 
podkreśl, że jeśli robimy wszystko, co jest w naszej mocy, oraz stosujemy się do 
wskazówek Pana, On pomaga nam przejść przez trudności).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 1 Nefi 16:26–29. Poproś klasę, 
aby poszukała szczegółów na temat tego, jak Pan używał Liahony do prowadzenia rodziny 
Lehiego. Aby pomóc uczniom zrozumieć i zastosować to, czego te wersety uczą o przyjmo-
waniu przewodnictwa Pana, zadaj następujące pytania:

• Jaka jest różnica pomiędzy swobodnym podejściem do postępowania według wskazó-
wek Pana a postępowaniem według nich z wiarą i gorliwością?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragmenty:1 Nefi 16:29, Alma 37:6–7 oraz Alma 
37:38–41, szukając jednej zasady, która jest nauczana we wszystkich trzech wersetach.

• Jakiej zasady nauczają te trzy fragmenty? (Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż dzięki 
małym środkom Pan może doprowadzić do wielkich rzeczy. Możesz zapisać tę 
zasadę na tablicy.

• Jakich „[małych środków]” dostarcza nam Pan według tych wersetów, aby udzielać nam 
wskazówek?

Zapisz na tablicy następujące pytania, wyjaśniając, że w każdym pytaniu brakuje słowa lub 
wyrażenia. (Możesz zrobić to przed lekcją).

 1. Na jakie dwa lub trzy sposoby… przypomina Liahonę?

 2. Jakie rzeczy mogą sprawić, że nie dostrzeżemy ważnych przesłań płynących z/od…?

 3. Kiedy byliście pobłogosławieni dzięki postępowaniu zgodnym z przewodnictwem…?

Podziel klasę na trzy grupy, a w każdej niech będzie przywódca. Przywódcom grup wręcz 
po jednym z następujących zadań, w których grupy będą studiowały „małe środki”, których 
używa Pan, aby nas prowadzić. (Jeśli twoja klasa jest duża, możesz podzielić uczniów na 
więcej grup, aby zmniejszyć liczebność każdej z nich. Jeśli się na to zdecydujesz, będziesz 
musiał przydzielić to samo zadanie jednej lub większej liczbie grup).

Grupa 1: Błogosławieństwo patriarchalne

Przeczytaj grupie poniższą wypowiedź Prezydenta Tomasa S. Monsona:

„Ten sam Pan, który dał Liahonę Lehiemu, w dzisiejszych czasach daje wam i mnie rzadki i 
cenny dar, aby nadawać kierunek naszemu życiu, wskazywać zagrożenia dla naszego bez-
pieczeństwa 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. […]

[…] Nie chodzi o to, żeby błogosławieństwo starannie złożyć i schować. Nie należy go 
oprawiać w ramki ani publikować. Trzeba je natomiast czytać. Trzeba je kochać. Trzeba 
podążać za jego radami. Wasze błogosławieństwo patriarchalne przeprowadzi was przez 
największe mroki nocy, przez życiowe zawirowania. […] Wasze błogosławieństwo pa-
triarchalne jest dla was osobistą Liahoną, która wyznacza i utrzymuje wasz kurs” („Your 
Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, Ensign, listopad 1986, str. 65–66).
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Dostosujcie pytania z tablicy tak, aby odnosiły się do błogosławieństwa patriarchalnego. 
Przedyskutujcie jako grupa odpowiedzi na te pytania. Wyznaczcie jedną osobę ze swojej 
grupy, aby podzieliła się z resztą klasy tym, czego się dowiedzieliście. Poproście kogoś ze 
swojej grupy, aby podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi z pytaniem 3.

Grupa 2: Pisma święte i słowa proroków w dniach ostatnich

Przeczytaj grupie następującą wypowiedź Starszego W. Rolfe’a Kerra, Siedemdziesiątego:

„Słowa Chrystusa dla każdego z nas mogą być osobistą Liahoną, wskazującą nam drogę. 
Nie bądźmy opieszali, gdy droga jest 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).

Dostosujcie pytania z tablicy tak, aby odnosiły się do pism świętych i słów proroków w 
dniach ostatnich. Przedyskutujcie jako grupa odpowiedzi na te pytania. Wyznaczcie jedną 
osobę ze swojej grupy, aby podzieliła się z resztą klasy tym, czego się dowiedzieliście. 
Poproście kogoś ze swojej grupy, aby podzielił się swoimi doświadczeniami związanymi 
z pytaniem 3.

Grupa 3: Duch Święty

Przeczytaj grupie następującą wypowiedź Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwuna-
stu Apostołów:

„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 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).

Dostosujcie pytania z tablicy tak, aby odnosiły się do Ducha Świętego. Przedyskutujcie jako 
grupa odpowiedzi na te pytania. Wyznaczcie jedną osobę ze swojej grupy, aby podzieliła się 
z resztą klasy tym, czego się dowiedzieliście. Poproście kogoś ze swojej grupy, aby podzielił 
się swoimi doświadczeniami związanymi z pytaniem 3.

Uwaga do nauczyciela: Po około sześciu, ośmiu minutach poproś każdą z grup, aby nauczyła 
resztę klasy tego, czego się dowiedziała z przeprowadzonej dyskusji. Możesz poprosić 
uczniów, aby opisali w swoich dziennikach do studiowania lub zeszytach sytuację, kiedy 
Pan prowadził ich za pomocą niewielkich środków. Zastanów się, czy opowiedzieć o sytu-
acji, kiedy ty otrzymałeś wskazówkę od Pana za pomocą małych środków.

Komentarz i tło historyczne
1 Nefi 16:10. Osobista Liahona
Prezydent Spencer W. Kimball porównał nasze sumienie 
do Liahony:

„Musicie zdać sobie sprawę z tego, że macie w so-
bie coś podobnego do kompasu, coś podobnego do 
Liahony. Ma to każde dziecko. Kiedy ma ono osiem 
lat, potrafi odróżnić dobro od zła, jeśli rodzice dobrze 

je nauczali. Jeśli ignoruje Liahonę, którą ma w sobie, 
w końcu przestanie ona do niego szeptać. Lecz jeśli 
będziemy pamiętali, że każdy z nas ma coś, co popro-
wadzi nas we właściwą stronę, nasz statek nie podąży 
złym kursem, nie pojawią się cierpienia, łuk się nie 
złamie, a rodzina nie będzie płakać z powodu braku 
pożywienia — jeśli tylko będziemy słuchać podszeptów 
osobistej Liahony, którą nazywamy sumieniem” („Our 
Own Liahona”, Ensign, listopad 1976, str. 79).
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1 Nefi 17:1–51
Rodzina Lehiego udaje się do krainy Obfitość, gdzie Nefi miał zbudować statek
Narysuj na tablicy poniższy schemat.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy opisaliby swoje obecne życie jako łatwe czy 
trudne. Dlaczego? (Możesz zachęcić uczniów, aby omówili swoje odpowiedzi z kolegą/
koleżanką. Możesz też poprosić kilkoro uczniów, aby podzielili się swoim przemyśleniami 
z całą klasą. Przypomnij, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt osobiste 
lub prywatne).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 17:1, 4, 6. W tym czasie 
niech klasa szuka słów i wyrażeń, które pokazują, czy czas, jaki Nefi i jego rodzina spędzili 
na pustyni, należał do łatwych czy trudnych.

• Czy Nefi określił czas spędzony na pustyni jako łatwy czy trudny? Które słowa wskazują 
na to, iż było im trudno?

Wyjaśnij, że Nefi i jego rodzina byli też jednocześnie wielce błogosławieni. Poproś uczniów, 
aby przeczytali fragment: 1 Nefi 17:2, 5, 12−13, by dowiedzieć się, w jaki sposób Nefi i jego 
rodzina byli błogosławieni podczas podróży. Poproś kilkoro uczniów, aby wyjaśnili, czego 
się dowiedzieli.

Powiedz uczniom, że Nefi nauczał zasady, która wyjaśnia, dlaczego jego rodzina mogła być 
błogosławiona w trudnych czasach. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 
1 Nefi 17:3 i znaleźli zasadę, która rozpoczyna się od słowa jeśli. Wyjaśnij pokrótce, że zasady 
podawane w pismach świętych czasami mają formę konstrukcji przyczynowo–skutkowej: 
„jeśli- to”. Słowo jeśli zapowiada działanie, a słowo to zapowiada konsekwencje (pozytywne 
bądź negatywne), których doświadczymy w wyniku owych działań.

Choć werset: 1 Nefi 17:3 nie zawiera słowa to, opisuje on działanie oraz wynikające z niego 
błogosławieństwa. Poproś uczniów, aby odnalezioną zasadę sformułowali w postaci zdania 
wynikowego „jeśli- to”. Utworzone przez nich zdanie powinno brzmieć podobnie do: Jeśli 
przestrzegamy przykazań, to Pan wzmacnia nas i zapewnia nam środki na dokona-
nie tego, co nakazuje. (Możesz zapisać tę zasadę na tablicy). Poproś uczniów, aby poszu-
kali dowodu na prawdziwość tej zasady, kiedy będą studiowali doświadczenia Nefiego i 
zastanawiali się nad swym życiem.

Rozdaj karteczki zawierające następujące pytania (lub zapisz pytania na tablicy przed 
lekcją):

 1. Co Pan nakazał Nefiemu? (1 Nefi 17:7−8). Jaka była reakcja Nefiego? (1 Nefi 17:9−11, 
15−16). Jak zareagowali jego bracia? (1 Nefi 17:17−21).

 2. W jaki sposób Pan pomógł Mojżeszowi wykonać to, co mu nakazał? (1 Nefi 17:23−29).

 3. Pod jakim względem bracia Nefiego byli jak dzieci Izraela? (1 Nefi 17:30, 42).

Wprowadzenie
Po podróży po pustyni trwającej osiem lat rodzina 
Lehiego przybyła na wybrzeże, którego obszar na-
zwali Obfitość. Kiedy się tam zadomowili, Pan nakazał 
Nefiemu zbudować statek. Kiedy bracia dowiedzieli się, 
czego próbuje on dokonać, wyśmiewali go, a potem 

narzekali i nie chcieli mu pomóc. Nefi nauczał swoich 
braci, że choć Pan próbował do nich mówić za pośred-
nictwem spokojnego cichego głosu Ducha, ich nikczem-
ność nie pozwalała im usłyszeć Jego słów. Zganił ich za 
niegodziwość i nawoływał do pokuty.

Łatwe Trudne

Pomóż uczniom 
nauczyć się, jak 
odnajdować 
doktryny i zasady
Kiedy pomożesz uczniom 
nauczyć się, jak odnajdo-
wać doktryny i zasady w 
pismach świętych, będą 
w stanie efektywniej 
samodzielnie studiować 
pisma święte. Naucz 
uczniów, by szukali 
takich wyrażeń, jak „i 
tak widzimy”, „zatem”, 
„dlatego”, „oto” czy 
konstrukcji typu „jeśli…, 
to…”, które często 
zapowiadają zasadę 
lub doktrynę.

LEKCJA 18
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4. Który z nakazów Pana może być dla mnie trudny?

5. Co mogę zrobić, aby reagować podobnie jak Nefi i Mojżesz? Jak mogę uniknąć błędów 
popełnionych przez braci Nefiego i dzieci Izraela?

Zapowiedz powyższe pytania, wyjaśniając, że pomogą uczniom dostrzec, jak Nefi w dalszym 
ciągu żył zgodnie z zasadą zawartą w wersecie: 1 Nefi 17:3 po przybyciu do krainy Obfitość. 
Pytania pomogą też uczniom odnieść tę zasadę do siebie. Poproś jednego z uczniów, aby 
przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 17:7−8. Poproś resztę klasy, aby odnalazła, co nakazano 
zrobić Nefiemu. Niech uczniowie zapiszą odpowiedź pod pytaniem nr 1 na kartkach lub w 
dziennikach do studiowania pism świętych.

• Co w tym przykazaniu mogło sprawić Nefiemu trudność?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 1 Nefi 17:9−11, a innego o 
przeczytanie: 1 Nefi 17:15–16. Zanim zaczną czytać, poproś klasę, aby dowiedziała się, jak 
zareagował Nefi na nakaz wybudowania statku.

• Co robi na was wrażenie w reakcji Nefiego?

Niech uczniowie zapiszą podsumowanie reakcji Nefiego pod pytaniem nr 1 na kartkach 
lub w dziennikach do studiowania pism świętych.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 17:17−21. Niech klasa 
poszuka słów i wyrażeń, które obrazują nastawienie Lamana i Lemuela. Niech uczniowie 
zapiszą podsumowanie reakcji Lamana i Lemuela na nakaz zbudowania statku. Poproś 
jednego lub dwóch uczniów, aby przeczytali klasie swoje podsumowanie.

Wyjaśnij, że Nefi zareagował na narzekania braci, przypominając im, że Pan pomógł 
Mojżeszowi w wykonaniu trudnego zadania, jakim było uwolnienie dzieci Izraela z nie-
woli. Nefi porównał też znieczulenie serc swoich braci do znieczulenia serc dzieci Izraela. 
Poproś uczniów, aby przestudiowali fragmenty z pism świętych i zapisali swe odpowiedzi na 
pytanie 2. i 3. W zależności od potrzeb swoich uczniów możesz poprosić ich, aby zrobili to 
samodzielnie lub z kolegami/koleżankami.

Kiedy uczniowie ukończą pracę nad pytaniem 2. i 3., zapytaj:

• W jaki sposób Pan pomógł Mojżeszowi wykonać to, co mu nakazał?

• Jak myślicie, w jaki sposób przykład Mojżesza mógł pomóc Nefiemu?

• Pod jakimi względami bracia Nefiego byli jak dzieci Izraela?

Zwróć uwagę, że kiedy Pan daje nam trudne do wykonania zadania lub przykazania, do 
nas należy decyzja, czy zareagujemy tak, jak Nefi czy tak, jak Laman i Lemuel. Wyjaśnij, 
że choć Bóg nie prosi nas, abyśmy wykonywali tak trudne zadania, jak budowa statku 
czy rozdzielanie Morza Czerwonego, daje nam przykazania i prosi nas, byśmy robili coś, 
co inni ludzie mogą uznać za trudne. Na przykład, nakazał nam, abyśmy mieli cnotliwe 
myśli i przestrzegali świętości dnia Sabatu. Oczekuje, że będziemy wypełniali powoła-
nia kościelne (np. jako prezydent kworum czy klasy) i służyli innym. Spodziewa się, że 
będziemy dochowywać naszych przymierzy i pozostaniemy aktywni w Kościele nawet w 
obliczu przeciwności. Daj uczniom czas na zapisanie odpowiedzi na pytania 4. i 5. Zachęć 
ich, aby odpowiedzieli na pytanie 4., pisząc o czymś, co nakazał Pan, a co może być dla 
nich trudne.

Kiedy minie czas wyznaczony na pisanie, przeczytaj na głos wypowiedź Nefiego, która 
jest wyrazem jego wiary: 1 Nefi 17:50. Następnie poproś uczniów, aby przeczytali po cichu 
fragment: 1 Nefi 17:51 i zastanowili się, w jaki sposób odnosi się on do ich życia. Zachęć 
ich, aby dodali swoje imię po słowie mnie i zastąpili wyrażenie zbudował statek zadaniem 
lub przykazaniem, które jest dla nich trudne. Zastanów się nad poproszeniem uczniów, 
których to nie krępuje, o przeczytanie na głos wersetu: 1 Nefi 17:51 wraz z dopisanymi 
słowami. Ponownie odwołaj się do zapisanej na tablicy zasady.

• Jakie wcześniejsze przeżycie związane z tą zasadą dało Nefiemu pewność, że Pan po-
może mu wypełnić każde przykazanie?

• Jakie wy mieliście doświadczenia, które dają wam pewność, że Bóg pomoże wam w wy-
konaniu tego, o co was poprosi?

Podziel się swym świadectwem, że kiedy przestrzegamy przykazań, Pan nas wzmacnia 
i umożliwia wykonanie tego, co nakazuje.

Nauczając, miej na 
uwadze potrzeby 
swoich uczniów
Mądrym posunięciem 
będzie dostosowanie 
metod nauczania do 
potrzeb uczniów, aby 
pomóc im pomyślnie 
wypełniać ich rolę w 
procesie uczenia się. Na 
przykład: jeśli wydaje 
się, że uczniowie są 
zmęczeni, zastanów 
się nad przydzieleniem 
pracy w parach, aby 
pomóc im w zachowa-
niu zaangażowania w 
naukę. Jeśli uczniów 
rozpiera energia, możesz 
poprosić, aby studiowali 
indywidualnie, by pomóc 
im skupić się na zadaniu.
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1 NEFI  17

1 Nefi 17:45−55
Nefi gani Lamana i Lemuela za ich niegodziwość
Pokaż ilustrację „Nefi poskramia swoich buntowniczych braci” (62044; Album Ewangelia w 
malarstwie [2009], nr 70). Poproś uczniów, aby opisali, co się dzieje na ilustracji. Jeśli uczniowie 
nie potrafią tego zrobić, poproś, aby znaleźli odpowiedź we fragmencie: 1 Nefi 17:48, 53–54.

• Dlaczego Pan potrząsnął braćmi Nefiego, zgodnie z fragmentem: 1 Nefi 17:53? (Możesz 
zwrócić uwagę uczniów na to, że w tym kontekście słowo potrząsnę oznacza „sprawię, że 
będą się trzęśli lub drżeli”).

Wyjaśnij, że drżenie, w jakie wprawił Pan Lamana i Lemuela, było jednym z wielu sposobów 
na komunikowanie się Pana z nimi. Poproś uczniów, aby przeczytali fragment: 1 Nefi 17:45 i 
znaleźli kilka sposobów, na jakie Pan komunikował się w przeszłości z Lamanem i Lemuelem.

• Na jakie sposoby Pan komunikował się z Lamanem i Lemuelem? Które z nich wydają się 
najpowszechniejszym sposobem komunikowania się Pana z nami?

Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli w swoich pismach świętych następujący 
zwrot z fragmentu: 1 Nefi 17:45: „Mówił On do was jako cichy głos sumienia”. Poproś 
jednego z uczniów, aby przeczytał klasie poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera 
z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Duch Święty mówi głosem, który bardziej poczujecie, niż usłyszycie. Opisany jest on 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 poprosić uczniów, aby zapisali tę prawdę w swoich pismach świętych obok wer-
setu: 1 Nefi 17:45: Duch Święty przemawia spokojnym cichym głosem, który bardziej 
czujemy, niż słyszymy. (Aby podkreślić tę zasadę, możesz poprosić uczniów o przeczytanie 
Nauk i Przymierzy 8:2–3).

• Kiedy odczuwaliście, że przemawia do was cichy spokojny głos Ducha Świętego?

• Co z tych rzeczy, które robicie, pomaga wam czuć i rozpoznawać spokojny cichy głos 
Ducha Świętego?

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, możesz zachęcić ich, aby zaznaczyli następujące wy-
rażenie we fragmencie: 1 Nefi 17:45: „Lecz wy nie byliście już w stanie go odczuć i usłyszeć 
Jego słów”. Poproś uczniów, aby przeczytali pierwsze zdanie z fragmentu: 1 Nefi 17:45 i 
dowiedzieli się, dlaczego Laman i Lemuel „nie [byli] już w stanie go odczuć”. Poproś, aby 
powiedzieli, co znaleźli.

• Dlaczego to, że Laman i Lemuel byli „szybcy, aby czynić niegodziwość”, sprawiło, że 
„nie [byli] w stanie […] odczuć” Ducha?

• W jaki sposób nasze grzechy mogą wpływać na naszą zdolność odczuwania wpływu 
Ducha Świętego?

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, przeczytaj wypowiedź Prezydenta Jamesa E. Fausta, 
który służył jako członek Rady Prezydenta Kościoła:

„Dzięki zaawansowanej technologii obecnie bardzo często komunikujemy się za pomocą 
telefonów komórkowych. Czasami jednak trafiamy w martwe punkty, gdzie nie docho-
dzi sygnał telefoniczny. Tak się dzieje, kiedy posiadacz 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 wiadomo-
ści. Niektóre z tych punktów to złość, pornografia, grzech, egoizm i inne sytuacje, które są 
obrazą dla Ducha” („Czy otrzymałeś właściwą wiadomość?”, Ensign lub Liahona, maj 2004, 
str. 67).

Na zakończenie poproś uczniów, aby zastanowili się nad przesłaniem, jakie Pan próbo-
wał im ostatnio przekazać. Zachęć ich, aby zastanowili się, czy istnieją w ich życiu jakieś 
„duchowo martwe punkty”, które mogą stać na przeszkodzie odebrania słów przekazu. 
(Możesz poprosić uczniów, aby zapisali to w swoich dziennikach do studiowania pism 
świętych). Złóż świadectwo, że Duch Święty przemawia spokojnym cichym głosem, który 
bardziej czujemy, niż słyszymy. Zaświadcz też, że możemy doświadczyć tego typu komuni-
kacji, kiedy staramy się być godni tych delikatnych podszeptów.
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Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 18:1–8
Rodzina Lehiego przygotowuje się do wypłynięcia ku ziemi obiecanej
Zapisz na tablicy moc Pana oraz moje wysiłki. Poproś uczniów, aby zastanowili się nad 
jakimś problemem, z jakim się zmagają. Poproś, aby wybrali, która z opcji (moc Pana czy 
moje wysiłki) będzie bardziej skuteczna w rozwiązaniu tego problemu i niech powiedzą, 
dlaczego tak uważają. Po krótkiej dyskusji poproś uczniów, aby poszukali we fragmen-
cie: 1 Nefi 18, w jaki sposób przykład Nefiego może pomóc im zmierzyć się z własnymi 
wyzwaniami.

Pokaż ilustrację „Lehi i jego lud przybywają do ziemi obiecanej” (62045; Album Ewangelia 
w malarstwie [2009], nr 71).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 1 Nefi 18:1–8. Poproś ich, aby odszu-
kali, (1) co zrobili Nefi i jego rodzina, aby przygotować się do podróży do ziemi obiecanej 
i (2) co zrobił Pan, aby im pomóc.

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, że Nefi otrzymywał objawienia „od czasu do czasu”?

• Jakie powiązanie pomiędzy działaniami Nefiego a pomocą otrzymywaną od Pana do-
strzegacie we fragmencie: 1 Nefi 18:2–3?

• W jaki sposób zarówno przewodnictwo Pana, jak i własne wysiłki Nefiego były nie-
zbędne do ukończenia statku i wyruszenia w podróż do ziemi obiecanej?

Poproś uczniów, aby podsumowali kilka zasad, jakich uczymy się na przykładzie Nefiego. 
Kiedy uczniowie mieli szansę znaleźć prawdy, których się nauczyli, zapisz na tablicy nastę-
pującą zasadę: W celu osiągnięcia tego, co nakazuje Pan, musimy starać się uzyskać 
Jego pomoc oraz włożyć w to własny wysiłek.

• W jakiej sytuacji otrzymaliście wskazówkę lub wytyczne od Pana, lecz musieliście też 
włożyć własny wysiłek w to, by wykonać to, co nakazał?

Poproś uczniów, aby zapisali odpowiedzi na powyższe pytanie w swoich dziennikach do 
studiowania pism świętych lub zeszytach lekcyjnych.

Zwróć uwagę, że wszyscy potrzebujemy pomocy Boga, aby przestrzegać Jego przyka-
zań i postępować zgodnie z normami ewangelii zawartymi w broszurze Dla wzmocnie-
nia młodzieży. (Możesz przejrzeć przed lekcją egzemplarz broszury Dla wzmocnienia 
młodzieży ). Zachęć uczniów, aby znaleźli przykazanie lub normę ewangelii, do której 
przestrzegania w szczególny sposób potrzebują pomocy Boga. Daj im czas na zapisanie 
w swoich dziennikach do studiowania pism świętych: (1) co mogą zrobić, aby starać się 
uzyskać pomoc Pana w jej przestrzeganiu oraz (2) jaki osobisty wysiłek muszą włożyć, 
aby jej przestrzegać.

Wprowadzenie
Postępując według wskazówek Pana, Nefi wraz z pozo-
stałymi ukończył budowę statku i wyruszył ku ziemi obie-
canej. Podczas podróży Laman, Lemuel, synowie Ismaela i 
ich żony ponownie zbuntowali się przeciwko Panu. Kiedy 
Nefi ostro ich zganił, Laman i Lemuel związali go sznu-
rem. W wyniku ich postępku Liahona przestała działać 

i nie byli oni w stanie określić, jaki obrać kurs. Kiedy 
ogromna burza zagrażała życiu osób znajdujących się na 
statku, odpokutowali i uwolnili Nefiego. Nefi modlił się o 
uciszenie burzy, a Pan ponownie pokierował ich podróżą 
ku ziemi obiecanej.

LEKCJA 19

1 Nefi 18
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1 NEFI  18

1 Nefi 18:9–25
Laman i Lemuel przewodzą buntowi, który uniemożliwia kontynuowanie podróży 
do ziemi obiecanej
Zadaj następujące pytanie:

• Jak myślicie, z jakich powodów doświadczamy trudności?

Po krótkiej dyskusji poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Star-
szego L. Whitneya Claytona, Siedemdziesiątego. Poproś klasę, aby posłuchała, jakie trzy 
powody doświadczania przez nas trudności podał Starszy Clayton:

„Mówiąc ogólnie, nasze brzemiona pochodzą z trzech źródeł. [1] Niektóre ciężary są po 
prostu wynikiem warunków panujących na świecie, w jakim żyjemy. Choroby, niepełno-
sprawność fizyczna i huragany czy trzęsienia ziemi przydarzają się od czasu do czasu nie 
z naszej winy. […]

[2] Inne brzemiona są na nas nakładane w wyniku niewłaściwego 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, represje 
i przestępstwa pozostawiają na ścieżce życia wiele uciemiężonych ofiar. […]

[3] Nasze własne błędy i wady przysparzają nam wielu problemów i mogą nakładać ciężkie 
brzemiona na nasze barki. Największe brzemiona, jakich sobie przysparzamy, to brzemiona 
grzechu” („By wasze brzemiona stały się lekkie”, Ensign lub Liahona, listopad 2009, str. 12–13).

Zapisz na tablicy: (1) warunki panujące na świecie, (2) niewłaściwe zachowanie innych oraz 
(3) nasze własne błędy i wady.

Wyjaśnij, że po tym, jak rodzina Lehiego wyruszyła w podróż morską, Laman, Lemuel i inne 
osoby dokonali niewłaściwych wyborów, w wyniku których trudności dotknęły wszystkich lu-
dzi na statku. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 18:9. Zachęć 
uczniów, aby podnieśli ręce, kiedy usłyszą, że ktoś w czytanej historii dokonał złego wyboru.

• Jakich złych wyborów dokonali Laman, Lemuel, synowie Ismaela i ich żony? Dlaczego 
były one złe?

Pomóż uczniom zrozumieć, że nie ma nic niewłaściwego w tańcu, słuchaniu muzyki czy za-
bawie, ale te wersety wskazują, że Laman, Lemuel i inne osoby robili to „zuchwale” (1 Nefi 
18:9). Wyjaśnij, że w tym kontekście słowo zuchwale odnosi się do bycia wulgarnym czy or-
dynarnym. Przeciwnik może wykorzystać taniec, muzykę oraz sposób, w jaki się wyrażamy, 
do zdemoralizowania naszych serc i umysłów, co może doprowadzić do tego, że stracimy 
towarzystwo Ducha Świętego.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 18:10.

• Według wersetu: 1 Nefi 18:10, czego obawiał się Nefi, że może się wydarzyć, jeśli bun-
townicy nie odpokutują?

• Co zrobił Nefi, aby spróbować im pomóc? 

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, jak by zareagowali, gdyby członek ich rodziny 
lub przywódca Kościoła poprosił ich, by zmienili muzykę, jakiej słuchają, lub sposób, w jaki 
tańczą lub mówią. Zachęć ich, aby rozważyli, czy byliby chętni posłuchać ich rady i zmienić 
to, o co ich poproszono.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 18:11.

• W jaki sposób zareagowali Laman i Lemuel na radę Nefiego według fragmentu: 1 Nefi 
18:10–11?

• Dlaczego Pan pozwolił na to, by Laman i Lemuel związali Nefiego?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 1 Nefi 18:12–14, 17–19. 
Poproś uczniów, aby poszukali słów i wyrażeń, które pokazują konsekwencje zachowania 
Lamana i Lemuela. Poproś uczniów, aby poszukali zasad ewangelii, kiedy będą uczyć się 
z tej opowieści. Jedną z odpowiedzi może być to, że grzech prowadzi do tego, że sami 
cierpimy, a czasami cierpią też inni. Aby pomóc uczniom w zastosowaniu tej zasady, 
możesz zadać pytania typu:

• W jaki sposób buntownicze działania kilku osób wpłynęły na całą grupę?

• W jaki sposób niemądre czy buntownicze wybory przeszkadzają w otrzymaniu 
objawienia?
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LEKCJA 19

Zastanów się nad przeczytaniem w ramach tej dyskusji poniższej wypowiedzi Prezydenta 
Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Obserwowaliśmy w Kościele pewne wzorce okazywania szacunku i jego braku. Choć wielu 
zasługuje na szczerą pochwałę, płyniemy z prądem. Mamy powód do sporych zmartwień.

W świecie ciągle wzmaga się hałas. Ubrania, uczesanie i zachowanie stają się coraz bardziej 
rozluźnione, niechlujne i nieporządne. Chrapliwa muzyka […] z obscenicznymi tekstami 
ryczy przez wzmacniacze. […] Różne odmiany tych rzeczy zyskują powszechną aprobatę 
wśród naszej młodzieży. […]

Ten trend pogoni za większym hałasem, mocniejszymi wrażeniami, większą niezgodą, 
mniejszymi ograniczeniami, mniejszą godnością i mniejszym przejmowaniem się dobrym 
wychowaniem nie jest ani przypadkowy, ani niewinny, ani nieszkodliwy.

Pierwszym rozkazem dowódcy, który planuje inwazję, jest zagłuszenie kanałów komunika-
cyjnych wśród tych, których zamierza podbić.

Brak pokory służy celom przeciwnika, ponieważ blokuje delikatne kanały objawienia 
zarówno w umyśle, jak i w duchu” („Reverence Invites Revelation”, Ensign, listopad 1991, 
str. 22).

• Jak może wpłynąć na waszą rodzinę wasz bunt i nieposłuszeństwo? Jak może to wpłynąć 
na przyjaciół? Jak może wpłynąć na waszą klasę czy kworum?

Wróć do trzech źródeł pochodzenia trudności, które są wypisane na tablicy. Wyjaśnij, 
że reszta tego rozdziału może pomóc nam dowiedzieć się, w jaki sposób powinniśmy 
reagować na trudności bez względu na to, czy wynikają one z naszych decyzji czy decyzji 
innych osób. Poproś uczniów, aby przeczytali wersety: 1 Nefi 18:15–16, 20–23. Zachęć ich, 
aby poszukali prawd, które można zastosować w obu sytuacjach. Niech własnymi słowami 
podzielą się tym, czego się dowiedzieli. Ich odpowiedzi mogą być następujące:

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

Modlitwa może pomóc nam znaleźć spokój podczas naszych prób.

Kiedy uczniowie dzielą się swoimi pomysłami, upewnij się, że podkreślono prawość 
Nefiego w czasie prób. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższego świadectwa 
Starszego L. Whitneya Claytona. Niech klasa dowie się, co Starszy Clayton radzi nam robić, 
kiedy zmagamy się z próbami:

„Bez względu na to, jakie brzemiona na nas w życiu spadają w wyniku warunków natu-
ralnych, niewłaściwego 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 wzrastać i czynić postępy. Nasze niepowta-
rzalne osobiste doświadczenia mogą pomóc nam przygotować się do powrotu do Niego. 
[…] Musimy robić wszystko, co w naszej mocy, aby znosić nasze brzemiona ‘dobrze’ [zob. 
NiP 121:7–8]. […]

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

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad jedną z prawd, jakie poznali podczas tej lekcji.

• Kiedy zauważyliście realność tej prawdy we własnym życiu lub życiu osoby, którą znacie?

Możesz dodać własne świadectwo, że Bóg może pomagać nam podczas prób, kiedy jeste-
śmy wierni, kiedy dokonujemy pokuty i zwracamy się do Niego.

Na zakończenie przypomnij uczniom, że pomimo trudności, z jakimi spotkali się Nefi i 
jego rodzina, ostatecznie dotarli oni do ziemi obiecanej. Złóż świadectwo, że kiedy zabie-
gamy o wskazówki od Pana i pilnie pracujemy, aby się do nich stosować, my też możemy 
pomyślnie ukończyć podróż, w jaką nas wysłał na ziemię, abyśmy zdobyli doświadczenie.
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1 Nefi 19
Wprowadzenie
W rozdziale tym Nefi wyjaśnił, że niektórzy ludzie nie 
będą szanować Boga Izraela, Jezusa Chrystusa. Mó-
wiąc w przenośni, podepczą własnymi stopami Jezusa 
Chrystusa, mając Go za nic i odmawiając postępowania 
wedle Jego rady. Nefi mówił też o naukach starożyt-
nych proroków, którzy przepowiedzieli, że osoby odpo-
wiedzialne za biczowanie i ukrzyżowanie Zbawiciela, 
podobnie jak ich potomkowie, zostaną rozproszone i 

dotknięte nieszczęściem, jeśli nie zwrócą swych serc ku 
Panu. Wówczas Pan „wspomni […] obietnice, które dał 
ich ojcom” (zob. 1 Nefi 19:15). Nefi wyjaśnił, że napisał 
o tym, aby przekonać swój lud, by pamiętali o Panu i 
wierzyli w Niego. Nauczał ich też, aby odnosili do siebie 
pisma święte, co miało im pomóc zachować wiarę w 
Pana.

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 19:1–19
Nefi zapisuje proroctwa o Jezusie Chrystusie, aby pomóc ludowi pamiętać 
o ich Odkupicielu
Podnieś do góry egzemplarz Księgi Mormona. Podsumuj wersety: 1 Nefi 19:1–4, wyjaśnia-
jąc, że Nefiemu nakazano, by przygotował dwa zestawy płyt — jeden miał opisywać histo-
rię religijną, a drugi historię świecką jego ludu. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał 
na głos fragment: 1 Nefi 19:3, 5–6. Poproś resztę klasy, aby poszukała, co Nefi powiedział 
o „świętych” sprawach.

• Jaki powód prowadzenia kroniki świętych spraw podał Nefi?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 19:7. Zanim to zrobi, 
wyjaśnij, że w tym wersecie wyrażenie „Bóg Izraela” odnosi się do Jezusa Chrystusa. W 
wersecie tym występuje wyrażenie mieć kogoś za nic. ‘Mieć kogoś za nic’ oznacza traktować 
taką osobę, jako nic nie wartą, bezwartościową.

• O czym zaczął pisać Nefi, kiedy wyjaśnił, że zamierza pisać jednie o świętych sprawach?

• W jaki sposób, według wersetu: 1 Nefi 19:7, niektórzy ludzie depczą Zbawiciela swymi 
stopami lub „mają Go za nic”?

• W jaki sposób odrzucanie Jego rad jest jak uważanie Go za nic lub deptanie Go?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 1 Nefi 19:8–10. Poproś klasę, 
aby poszukała, w jaki sposób ludzie traktowali Zbawiciela jako kogoś bezwartościowego 
podczas Jego ziemskiej służby. (Możesz zaproponować im zaznaczenie znalezionych słów 
i wyrażeń).

• Po czym możemy poznać, że ludzie traktowali Zbawiciela jako kogoś bezwartościowego 
podczas Jego ziemskiej służby?

• Jakie szczegóły w tym wersecie pokazują, że Zbawiciel nie ma nas „za nic”? (Uczniowie 
powinni zrozumieć, że Zbawiciel znosił wszystkie cierpienia, „z racji swego miłosierdzia i 
cierpliwości wobec ludzi”).

• Jakie uczucia macie względem Zbawiciela, kiedy myślicie o tych wersetach?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 1 Nefi 19:13−14, a reszta klasy niech 
poszuka, z jakich powodów ci, którzy ukrzyżują Zbawiciela (i ich potomkowie), będą — 
według słów proroka Zenosa — „nękani przez wszystkich ludzi”.

• Z jakich powodów — wedle słów Zenosa — ci, którzy ukrzyżują Zbawiciela (i ich po-
tomkowie), będą „nękani przez wszystkich ludzi”?

Zapisz na tablicy następujące stwierdzenie: Odwrócili się od Niego.

• Jak myślicie, co to znaczy odwrócić się od Pana?
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Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, powiedz klasie, że potrzebujesz kilkoro uczniów, 
którzy pomogą zilustrować, w jaki sposób to wyrażenie może odnosić się do nas w obec-
nych czasach. Poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy. Poproś każdego z nich, aby 
zapisał przykład czegoś, co mogłoby wskazywać na to, że jakaś osoba odwróciła się od 
Pana. Następnie poproś, aby wyjaśnili, jakie mogą być konsekwencje odwrócenia się od 
Pana w danym przykładzie. (Na przykład, uczeń może napisać zaprzestanie studiowania 
pism świętych, a następnie wyjaśnić, że konsekwencją tego jest zmniejszenie możliwości 
otrzymywania objawień).

Kiedy kilkoro uczniów poda swoje wyjaśnienia, powiedz klasie, że bez względu na to, z 
jakiego powodu odwracamy się od Pana, możemy postanowić, że znowu zwrócimy się 
ku Niemu. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 1 Nefi 19:14−17, szukając 
obietnic Pana dla tych, którzy zwrócą się na nowo ku Niemu.

• Kiedy Pan rozprasza Izrael? (Kiedy lud odwraca się od Niego).

• Kiedy Pan gromadzi Izrael? (Kiedy lud ponownie zwraca się do Niego).

• Co mówi Pan na temat tego, co zrobi dla tych, którzy nie będą się już od Niego 
odwracać?

• Jak myślicie, co to znaczy, że Pan będzie pamiętał o Swym ludzie i przymierzach, jakie 
zawarł z ich ojcami?

Pomóż uczniom zrozumieć, że Pan nie zapomniał o Swym ludzie. Żyli oni w taki sposób, że 
Bóg nie mógł przelewać na nich wszystkich błogosławieństw ewangelii. Kiedy ich potom-
kowie zwrócili się ku Panu, On obiecał, że będzie o nich pamiętać, zgromadzi ich w Swoim 
Kościele i przeleje na nich wszystkie błogosławieństwa ewangelii.

• Co, waszym zdaniem, oznaczają dla was obietnice z wersetów 15–17? (Jedną z myśli, 
która może pojawić się podczas tej dyskusji, jest to, że kiedy zwracamy się ku Panu, 
On szanuje przymierza, jakie z Nim zawarliśmy).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi pytaniami i zapisali odpowiedzi w 
swoich dziennikach lub zeszytach do studiowania. (Możesz zapisać te pytania na tablicy).

• Jakiego rodzaju działania pokazują, że wy i wasze rodziny zwróciliście się ku Panu?

• Kiedy takie działania pomogły wam lub waszej rodzinie w otrzymaniu błogosławieństw 
od Pana?

Zastanów się nad poproszeniem kilkorga uczniów, aby podzielili się swoimi odpowie-
dziami z resztą klasy. Przypomnij im, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są 
zbyt osobiste lub prywatne.

Wyjaśnij krótko, że Nefi spisywał swą kronikę dla wszystkich członków domu Izraela — 
włączając nas. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 1 Nefi 19:18−19 i 
poproś klasę, aby określiła, do czego Nefi chciał nas przekonać. Złóż świadectwo, że kiedy 
pamiętamy o Panu i zwracamy się ku Niemu, On daje nam błogosławieństwa Swojej 
ewangelii.

1 Nefi 19:20–24
Nefi wyjaśnia, dlaczego wykorzystał starożytne pisma święte celem nauczania 
swego ludu
Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta 
Kościoła, zaczerpniętą z przemówienia skierowanego do nauczycieli religii Kościelnego 
Systemu Edukacji:

„Składam wam tę obietnicę dotyczącą czytania Księgi Mormona: wciągniecie się w jej 
treść, kiedy zrozumiecie, że Pan zawarł w niej Swoje przesłanie dla was. Wiedzieli o tym 
Nefi, Mormon i Moroni oraz ci, którzy zapisywali swoje przesłania skierowane do was. 
Mam nadzieję, że macie pewność, iż ta księga została napisana dla waszych uczniów. Są 
tam proste, bezpośrednie przesłania przeznaczone dla nich, które powiedzą im, jak się 
zmienić. O to właśnie chodzi w tej księdze. Jest to świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie 
i Zadośćuczynieniu oraz o tym, jak ono może wpłynąć na ich życie. Ze względu na studio-
wanie tej księgi, doświadczycie w tym roku zmiany, która jest wynikiem mocy Zadośćuczy-
nienia” („The Book of Mormon Will Change Your Life”, Ensign, luty 2004, str. 11).
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• W jaki sposób podczas studiowania Księgi Mormona pomaga wam myśl, że Nefi, Mor-
mon i Moroni zawarli w niej przesłanie dla was?

Podziel się poniższą wypowiedzią Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„Księga Mormona została napisana dla nas, żyjących dzisiaj. Autorem tej księgi jest Bóg. 
Jest to kronika upadłego ludu, spisana przez natchnionych mężczyzn, aby była dla nas 
błogosławieństwem. Ci ludzie nigdy nie mieli tej księgi — była ona przeznaczona dla nas. 
Mormon, starożytny prorok, od którego imienia pochodzi nazwa księgi, streścił kroniki 
obejmujące całe stulecia. Bóg, który zna zakończenie już na początku, powiedział mu, co 
ma znajdować się w tym streszczeniu, gdyż będziemy tego potrzebować w naszych cza-
sach” („The Book of Mormon Is the Word of God”, Ensign, styczeń 1988, str. 3).

„Jeśli widzieli nasze czasy i zdecydowali się zamieścić to, co będzie miało dla nas najwięk-
szą wartość, czyż to nie świadczy o tym, jak powinniśmy studiować Księgę Mormona? 
Ciągle powinniśmy zadawać sobie pytanie: ‘Dlaczego Pan natchnął Mormona (Moroniego 
lub Almę), by zamieścili dane słowa w swoich zapisach? 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).

Poproś klasę, aby po cichu przeczytała fragment: 1 Nefi 19:22−23, szukając opisów Nefiego 
na temat tego, jak pomógł swoim braciom samodzielnie odnajdować w pismach świętych 
przesłania.

• Jakiego rezultatu oczekiwał Nefi po odnoszeniu pism świętych do siebie i swego ludu?

• Co oznacza słowo korzyść? (Pożytek, dodatek, coś cennego).

Przygotuj na kartkach dla uczniów następującą tabelkę lub narysuj ją na tablicy, a ucznio-
wie niech ją przerysują do swoich dzienników do studiowania pism świętych.

Odnoszenie pism świętych do siebie Stosowanie prawd z pism świętych

Jaką sytuację lub 
jakie warunki opisano 
we fragmencie pism 
świętych?

Pod jakim wzglę-
dem ta sytuacja jest 
podobna do sytuacji 
w moim życiu lub 
otaczającym mnie 
świecie?

Jakiej prawdy czy 
przesłania naucza ten 
fragment?

W jaki sposób mogę 
postępować w mojej 
sytuacji zgodnie 
z tą prawdą czy 
przesłaniem?

Pokaż tabelę, wyjaśniając, że słowo odnosić oznacza tu porównywać. Odnoszenie pism 
świętych do siebie oznacza, że porównujemy okoliczności opisane w pismach świętych z 
sytuacją panującą w naszym życiu lub otaczającym nas świecie. Dostrzeżenie podobieństw 
pomiędzy warunkami opisanymi w pismach świętych i sytuacją we własnym życiu przy-
gotowuje nas do znalezienia i zastosowania zawartych tam prawd. Te same prawdy, które 
stosowały się do ludzi, o których czytamy w pismach świętych, mogą stosować się do nas, 
kiedy znajdujemy się w podobnych okolicznościach.

Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób odnoszenie pism świętych do siebie pro-
wadzi do stosowania prawd, poproś ich o uzupełnienie tabelki, kiedy będziecie wspólnie 
omawiać pierwszy fragment do opanowania z Księgi Mormona: 1 Nefi 3:7. Poproś jednego 
z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 3:7.

• W jakich okolicznościach Nefi wypowiedział te słowa? (Prorok Lehi — jego ojciec — 
poprosił go, aby powrócił do Jerozolimy, aby zdobyć mosiężne płyty. Jego bracia narzekali 
na trudność wykonania tego zadania).

• W jaki sposób okoliczności, w jakich znalazł się Nefi, podobne są do tych, w jakich wy 
się znajdujecie? Kiedy Pan oczekiwał od was dokonania czegoś trudnego?

• Jaka prawda pomogła Nefiemu w tej sytuacji? (Nefi wiedział, że kiedy Pan daje przyka-
zanie Swoim dzieciom, umożliwia im wykonanie tego, co nakazuje).

Odnoszenie pism 
świętych do siebie
Ważnym celem nauczy-
cieli ewangelii jest po-
maganie uczniom w tym, 
by odnosili pisma święte 
do swojego życia. Na-
uczyciele mogą pomóc 
w tym uczniom poprzez 
zadawanie pytań po-
dobnych do tych, które 
znajdują się w tabelce i 
lekcji. Podczas nauczania 
szukaj sposobności, by 
pomóc uczniom nauczyć 
się odnosić pisma święte 
do siebie.
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• Co możecie zrobić, aby postępować zgodnie z tą prawdą w sytuacji, w jakiej się teraz 
znajdujecie?

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, jak odnoszą do siebie fragment: 1 Nefi 3:7 i 
jak mogą go stosować w swoim życiu. (Przypomnij, że nie muszą dzielić się informacjami, 
które są zbyt osobiste lub prywatne).

Na zakończenie lekcji ponownie podnieś do góry Księgę Mormona. Przypomnij uczniom, 
że Nefi uważał zapisy o Zbawicielu za święte i bardzo wartościowe dla niego i innych. 
Zachęć uczniów, aby studiowali pisma święte i szukali przesłań, jakie Pan i Jego prorocy 
zawarli tam dla nich. Złóż świadectwo, że kiedy będziemy odnosić pisma święte do 
siebie, będziemy się uczyć i czerpać z nich korzyści.

Zachęć uczniów, aby sami studiowali pisma święte i odnajdowali fragmenty, które mogą 
odnieść do siebie. Mogą spróbować wprowadzać swoje imię do niektórych wersetów i 
czytać je tak, jakby Pan lub Jego prorocy mówili bezpośrednio do nich. Na przykład, mogą 
przeczytać pierwszą część wersetu: 2 Nefi 31:20 w następujący sposób: „[Potrzebujesz] 
więc [wstaw swoje imię] dążyć naprzód, mając nieugiętą wiarę w Chrystusa”.

Możesz przygotować puste tabelki, aby uczniowie uzupełnili je w domu. Poproś ich, aby na 
następną lekcję przyszli przygotowani na podzielenie się tym, w jaki sposób odnosili pisma 
święte do siebie i w jaki sposób skorzystali z tego doświadczenia.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
1 Nefi 15–19 (Część 4.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 1 Nefi 15–19 
(Część 4.), nie zakłada, że musisz ich wszystkich nauczać w 
ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedy-
nie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (1 Nefi 15)
Nefi i jego bracia w różny sposób zareagowali na proroctwa 
Lehiego. Studiując postępowanie Nefiego, uczniowie dowie-
dzieli się, że jeśli prosimy Pana z wiarą i przestrzegamy Jego 
przykazań, jesteśmy przygotowani na otrzymanie od Niego 
objawienia i wskazówek. Nefi wyjaśnił znaczenie żelaznego 
pręta, pokazując, że codzienne studiowanie słowa Bożego 
i stosowanie się do niego umacnia nas przed pokusami 
Szatana.

Dzień 2. (1 Nefi 16)
Na podstawie reakcji Lamana i Lemuela na nauki Nefiego 
uczniowie zobaczyli, że „prawda rani winnego głęboko, 
dlatego uznaje ją za twardą” (1 Nefi 16:2). Kiedy Nefi 
złamał swój łuk, pokazał, że jeśli czynimy wszystko, co w 
naszej mocy i chcemy uzyskać wskazówkę od Pana, On nam 
pomoże przejść przez trudności. Studiując, jak Liahona kiero-
wała rodziną Lehiego, uczniowie dowiedzieli się, że „małymi 
środkami Pan Bóg doprowadza do spełnienia ważnych 
celów” (1 Nefi 16:29).

Dzień 3. (1 Nefi 17)
Nefi opisał pobyt swojej rodziny na pustyni i przybycie do 
krainy Obfitość. Kiedy nakazano mu zbudowanie statku, 
pokazał, że jeśli będziemy przestrzegać przykazań, to Pan 
wzmocni nas i zapewni nam środki na dokonanie tego, co 
nakazuje. Pan na różne sposoby wzywał braci Nefiego do 
pokuty. Uczniowie dowiedzieli się, że Duch Święty zazwyczaj 
przemawia spokojnym cichym głosem, który bardziej czu-
jemy, niż słyszymy. Wymienili sytuacje i miejsca, które stają 
na przeszkodzie rozpoznania spokojnego cichego głosu.

Dzień 4. (1 Nefi 18–19)
Przykład Nefiego, który budował statek, pokazał uczniom, że 
w celu osiągnięcia tego, co nakazuje Pan, musimy starać się 
uzyskać Jego pomoc oraz włożyć w to własny wysiłek. Studio-
wanie podróży rodziny Lehiego do ziemi obiecanej nauczyło, 
że grzech prowadzi do tego, że sami cierpimy, a czasem cier-
pią też inni ludzie. Sytuacja, w której Nefi był prześladowany 
przez swych braci, nauczyła, że możemy zwrócić się do Boga i 
pozostać wierni w czasie prób oraz że modlitwa może pomóc 
nam odnaleźć pokój w trudnych chwilach.

Wprowadzenie
W tym tygodniu uczniowie studiowali ważne wydarzenia, które 
miały miejsce podczas podróży rodziny Lehiego przez pustynię 
i ocean ku ziemi obiecanej. Lekcja ta pomoże uczniom usyste-
matyzować te wydarzenia oraz omówić poznane zasady i świad-
czyć o nich. Pomóż uczniom dostrzec, że Nefi pozostawał wierny 
w trudnych okolicznościach. Zachęć ich, aby naśladowali jego 
przykład posłuszeństwa i zaufania Panu w ciężkich czasach.

Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 15–18
Nefi jest przykładem posłuszeństwa i zaufania Panu podczas prób
Jeżeli dostępne są poniższe ilustracje, przygotuj się do pokazania ich:

• „Liahona” (62041; Album Ewangelia w malarstwie [2009], 
nr 68).

• „Nefi poskramia swoich buntowniczych braci” (62044; Album 
Ewangelia w malarstwie nr 70).

• „Lehi i jego lud przybywają do ziemi obiecanej” (62045; 
Album Ewangelia w malarstwie nr 71).

Aby pomóc uczniom w przypomnieniu sobie i zrozumieniu tła 
wydarzeń, które studiowali w tym tygodniu, pokaż ilustracje 
rozłożone w przypadkowej kolejności, a oni niech ułożą je w 
porządku chronologicznym. Poproś, aby wyobrazili sobie, że 
są redaktorami wiadomości i mają podać nagłówek do każdej 
ilustracji mający od trzech do sześciu słów. Pokazuj ilustracje w 
odpowiedniej kolejności i poproś klasę, aby podała do każdej z 
nich nagłówek. Możesz przeczytać na głos podsumowania do 
rozdziałów: 1 Nefi 15–18, aby podsunąć im pewne pomysły.

Aby przygotować uczniów do dyskusji nad rozdziałem: 1 Nefi 15, 
poproś, aby powiedzieli o jakichś zajęciach, w których udział 
wymaga z ich strony wysiłku, zanim mogą cieszyć się rezultatami. 
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Przykłady mogą obejmować np.: naukę, grę na instrumencie 
muzycznym czy uprawianie sportu.

Napisz na tablicy: 1 Nefi 15:2–3, 7–11 i daj uczniom czas na prze-
czytanie tych wersetów. Zapytaj, dlaczego bracia Nefiego nie mieli 
tego samego zrozumienia objawienia Lehiego, jakie miał Nefi.

Po wysłuchaniu ich odpowiedzi pomóż im dostrzec, że otrzyma-
nie natchnienia i wskazówek od Pana wymaga najpierw 
z naszej strony prawego życia, wysiłków i wiary. Możesz 
podkreślić tę zasadę, zapisując ją na tablicy.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad poniższym pytaniem i 
odpowiedzieli na nie: Jakie doświadczenia pomogły wam prze-
konać się o prawdziwości tej zasady?

Zapisz na tablicy słowo: wytrzymały. Zapytaj uczniów, co to zna-
czy być wytrzymałym. Po uzyskaniu odpowiedzi, zapisz na tablicy: 
być silnym i niezachwianym w trudnej sytuacji lub pod wpływem 
presji.

Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób słowo wytrzy-
mały odnosi się do Nefiego, wyznacz każdemu uczniowi jeden 
z następujących rozdziałów: 1 Nefi 16, 17 lub 18. Jeśli masz 
dużą klasę, możesz podzielić uczniów na grupy i przydzielić im 
do wspólnego studiowania jeden rozdział.

Napisz na tablicy poniższe pytania. Zachęć uczniów, aby odpo-
wiedzieli na nie w oparciu o wyznaczony rozdział i przydzielone 
materiały w podręczniku dla uczniów.

• Z jakimi próbami spotkał się Nefi w tym rozdziale?
• W jaki sposób Nefi wykazał się wiarą w tych okolicznościach? 

Które wersety lub wyrażenia są dowodem na to, że wiara 
Nefiego była wytrzymała?

• Jakie zasady ewangelii są przedstawione w tym rozdziale? 
Jakie doświadczenia związane z tymi zasadami wzmocniły 
wasze świadectwo?

Daj uczniom wystarczającą ilość czasu na wykonanie tego zadania. 
Następnie poproś o odpowiedzi co najmniej po jednym uczniu pra-
cującym nad danym rozdziałem. (Jeśli masz wielu uczniów, możesz 
poprosić, aby różni uczniowie odpowiedzieli po jednym pytaniu do 
każdego rozdziału).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos słów Starszego 
Russella M. Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Dlaczego potrzebujemy tak wytrzymałej wiary? Z tego powodu, 
że nastaną trudne dni. W przyszłości bycie wiernym Świętym 
w Dniach Ostatnich rzadko będzie łatwe czy popularne. Każdy 
z nas zostanie wypróbowany. […] Prześladowanie może albo 
pogrążyć was w cichej słabości, albo zmotywować do bycia 
lepszym przykładem i wykazania się większą odwagą w życiu 
codziennym.

To, w jaki sposób dajecie sobie radę z próbami w życiu, jest 
częścią procesu rozwijania waszej wiary. Siła przychodzi, gdy 
pamiętacie, że macie boską naturę — dziedzictwo o nieskończo-
nej wartości” („Z wiarą patrz w przyszłość”, Ensign lub Liahona, 
maj 2011, str. 35–36).

Poproś uczniów, aby podzielili się pomysłami, w jaki sposób 
mogą podobnie jak Nefi radzić sobie z wyzwaniami pojawiają-
cymi się w życiu oraz osobistymi próbami.

1 Nefi 19
Nefi zapisuje proroctwa na temat Jezusa Chrystusa, aby przeko-
nać nas do tego, byśmy o Nim pamiętali
Jeśli czas na to pozwala, poproś kilkoro uczniów, aby przejrzeli 
to, co zapisali w swoim dzienniku do studiowania pod dniem 4., 
zadaniem 5. Zapytaj, czy ktoś chciałby się podzielić tym, co napi-
sał na temat swojej miłości do Zbawiciela. Następnie sam podziel 
się swoimi uczuciami o Zbawicielu.

Nefi kochał Zbawiciela i pamiętał o Nim w czasie swoich prób. 
Złóż świadectwo, że kiedy kochamy Zbawiciela i pamiętamy o 
Nim, On nam pomaga i wspiera nas w czasie prób.

Następna część (1 Nefi 20–2 Nefi 3)
W następnej części uczniowie będą studiować nieco z ostatnich 
słów, jakie Lehi skierował do swojej rodziny przed śmiercią. 
Przeczytają też starożytne proroctwo na temat Proroka Józefa 
Smitha, pochodzące z czasów przed Chrystusem.
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Propozycje dotyczące nauczania

1 Nefi 20
Pan upomina Swój lud i zachęca, aby powrócił do Niego
Pokaż uczniom ilustrację „Izajasz pisze o narodzinach Chrystusa” (62339; Album Ewangelia 
w malarstwie [2009], nr 22). Wyjaśnij, że ta ilustracja przedstawia proroka Izajasza spisującego 
proroctwo o narodzinach Jezusa Chrystusa. Zapytaj, ile osób z klasy słyszało o Izajaszu.

Wyjaśnij, że Izajasz był prorokiem, który mieszkał w Jerozolimie i prorokował pomiędzy 
740  a 701 r. p.n.e., niedługo przed udaniem się Lehiego i jego rodziny w podróż do ziemi 
obiecanej. Nefi lubował się w słowach Izajasza i wykorzystywał jego proroctwa do naucza-
nia swojej rodziny (zob. 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 25:5). Jako że słowa Izajasza są pełne poezji 
i symboli, ludzie czasem uważają jego zapisy za trudne do zrozumienia. Możemy jednak 
otrzymać błogosławieństwa, kiedy studiujemy jego słowa i staramy się je zrozumieć.

Wyjaśnij, że kiedy Nefi nauczał swoją rodzinę, czytał nieco ze słów Izajasza, które znajdo-
wały się na mosiężnych płytach. Uczynił to, by „bardziej przekonać ich do wiary w Pana, 
ich Odkupiciela” (1 Nefi 19:23; zob. także werset 24).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 20:1–2. Zanim to zrobi, 
wyjaśnij, że w tym fragmencie Izajasz mówi do osób ochrzczonych, które nie były wierne 
swoim przymierzom. Możesz wyjaśnić wyrażenie „dom Izraela” w następujący sposób: 
Stary Testament zawiera historię o Jakubie, który był synem Izaaka i wnukiem Abrahama. 
Pan nadał Jakubowi imię Izrael (zob. I Ks. Mojżeszowa 32:28). Termin „dom Izraela” odnosi 
się do potomków Jakuba i ludu przymierza z Panem (zob. Bible Dictionary, „Israel” i „Israel, 
Kingdom of”).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 1 Nefi 20:3–4, 8. Poproś, aby poszukali 
słów i wyrażeń, które pokazują, że dom Izraela nie był wierny Panu. Zachęć uczniów, aby 
podzielili się owocem swoich przemyśleń.

Pokaż kawałek metalu, który trudno zgiąć. Zapytaj uczniów, co ich zdaniem oznacza 
stwierdzenie, że czyjś kark jest „drągiem z żelaza” (1 Nefi 20:4). Tak jak niełatwo jest zgiąć 
żelazo, tak i dumna osoba nie zgina karku, by okazać pokorę. Wyrażenie „drąg z żelaza” 
wskazuje, że wielu ludzi w domu Izraela było przepełnionych dumą.

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragment: 1 Nefi 20:22.

• Dlaczego, waszym zdaniem, niegodziwi nie zaznają pokoju?

Przypomnij uczniom, że kiedy Nefi przedstawił proroctwo Izajasza, zachęcał swoich braci: 
„Porównujcie je do siebie” (1 Nefi 19:24).

• Pod jakimi względami niektórzy członkowie rodziny Nefiego byli podobni do ludzi, 
których Izajasz wzywał do pokuty?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 20:14, 16, 20.

• Co Pan chciał, aby Jego lud przymierza czynił i mówił? (Być może będziesz musiał wyja-
śnić, że opuszczenie Babilonu i Chaldejczyków symbolizuje pozostawienie za sobą tego, 
co jest ze świata i przyjście do Pana).

Wprowadzenie
Kiedy Nefi nauczał członków swojej rodziny, czytał 
z mosiężnych płyt, koncentrując się na proroctwach 
Izajasza na temat rozproszenia i zgromadzenia Izraela. 
Następnie odpowiadał na pytania braci dotyczące tych 
proroctw. Wyjaśnił, że odnoszą się one bezpośrednio do 

ich rodziny. Powtarzając słowa Izajasza, Nefi świadczył, 
że Pan zgromadzi Swój lud przymierza, że nawet kiedy 
ludzie nie żyli zgodnie z przymierzami, Pan nadal ich ko-
chał i zachęcał, aby odpokutowali i powrócili do Niego.

LEKCJA 21

1 Nefi 20–22
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Poproś uczniów, aby podzielili się przykładami tego, jak ludzie przychodzą do Pana i zo-
stawiają za sobą to, co jest ze świata. Niech uczniowie przestudiują fragment: 1 Nefi 20:18, 
szukając błogosławieństw, jakie Pan daje tym, którzy przychodzą do Niego i zważają na 
Jego przykazania.

• Pod jakim względem pokój może być jak rzeka? Pod jakim względem prawość podobna 
jest do fal morza?

Poproś kilkoro uczniów, aby podsumowali prawdy, jakie poznali w rozdziale: 1 Nefi 20. 
Choć mogą inaczej to wyrazić, upewnij się, iż rozumieją, że Pan zachęca tych, którzy byli 
nieposłuszni, aby odpokutowali i powrócili do Niego.

Niech jeden z uczniów przeczyta poniższą wypowiedź Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa 
z Rady Prezydenta Kościoła. Poproś uczniów, aby zastanowili się, jaki ma ona związek z 
rozdziałem: 1 Nefi 20.

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

[…] Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa jest darem Boga dla Jego dzieci, by naprawili i 
przezwyciężyli konsekwencje grzechu. Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci i nigdy nie prze-
stanie ani ich kochać, ani mieć co do nich nadziei. […]

Chrystus przyszedł, by nas zbawić. Jeżeli obraliśmy zły kurs, Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa da nam zapewnienie, że grzech nie jest punktem bez możliwości powrotu. 
Bezpieczny powrót jest możliwy, jeżeli postępujemy zgodnie z planem Boga. […]

[…] Zawsze jest punkt bezpiecznego powrotu; zawsze jest nadzieja” („Punkt bezpiecznego 
powrotu”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 99, 101).

• Pod jakim względem przesłanie Prezydenta Uchtdorfa jest podobne do przesłania 
Izajasza?

Złóż świadectwo, że Pan zachęca tych, którzy byli nieposłuszni, aby odpokutowali i 
powrócili do Niego. Zapewnij uczniów, że Pan kocha każdego z nas indywidualnie i zaw-
sze zachęca nas do powrotu do Niego. Zachęć ich do rozważenia, co Pan chciałby, abyśmy 
za sobą pozostawili, byśmy mogli pełniej do Niego przystąpić.

1 Nefi 21:1–17
Izajasz prorokował, że Jezus Chrystus nie zapomni o Swoim ludzie przymierza
Podsumuj pokrótce fragment: 1 Nefi 21:1–13, zwracając uwagę uczniów na dwa pierwsze 
zdania ze streszczenia rozdziału: „Mesjasz będzie światłem dla ludzi innych narodów i 
uwolni więźniów” oraz „Izrael zostanie zgromadzony w ostatnich dniach”. Wyjaśnij, że w 
wersetach 1–13 słowa Pana są wyrazem miłości, jaką czuje On do Swego ludu — nawet do 
tych, którzy odeszli od Niego i o Nim zapomnieli.

Zapisz na tablicy Pan nas kocha i nigdy o nas nie zapomni. Poproś jednego z uczniów, 
aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 21:14.

• Jak myślicie, dlaczego ludzie mają czasem wrażenie, że Pan o nich zapomniał?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 1 Nefi 21:15–16. Następnie 
zadaj poniższe pytania lub kilka z nich:

• Czego naucza Izajasz, porównując Zbawiciela do matki niemowlęcia?

• Co sugeruje słowo wyryłem? (Możesz zwrócić uwagę, że zazwyczaj przychodzi nam 
na myśl wyrycie czegoś w kamieniu lub metalu, co pozostawi ślad na stałe).

• Co dla was oznacza fakt, że zostaliście wyryci „na […] obu dłoniach” Zbawiciela?

• Jakie doświadczenia pomogły wam przekonać się o tym, że Pan o was nie zapomniał?

Kiedy uczniowie będą zastanawiać się nad tymi pytaniami i słuchać swoich odpowiedzi, 
będą przygotowani na odczuwanie głosu Ducha Świętego, który będzie świadczył o Zba-
wicielu. Złóż świadectwo o miłości Zbawiciela. Przypomnij uczniom, że Nefi przytoczył 
proroctwa Izajasza, aby przekonać nas, byśmy uwierzyli w Odkupiciela i pomóc nam mieć 
nadzieję.

Daj uczniom czas, 
by mogli się nad 
tym zastanowić
Kiedy zadajesz pytanie, 
daj uczniom czas na 
zastanowienie się nad 
odpowiedzią. Dobre 
pytania często prowadzą 
do namysłu i reflek-
sji, w związku z czym 
uczniowie potrzebują 
trochę czasu, aby 
znaleźć odpowiedź w 
pismach świętych lub 
udzielić przemyślanej 
odpowiedzi. Nawet jeśli 
odpowiedzi uczniów nie 
będą doskonałe, nauczą 
się oni czegoś ważnego, 
kiedy będą zastanawiać 
się nad prawdami ewan-
gelii i dzielić się swoimi 
przemyśleniami.
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1 NEFI  20 –22

1 Nefi 21:18–26; 22:1–22
Nefi wyjaśnia proroctwo Izajasza na temat rozproszenia i zgromadzenia Izraela
Umieść kilka przedmiotów (jak np. filiżanki) na stole lub krześle. Powiedz uczniom, że te 
przedmioty symbolizują grupę ludzi. Wyjaśnij, że Nefi nauczał, iż Izrael zostanie rozpro-
szony pośród wszystkich narodów, ponieważ jego mieszkańcy znieczulili swe serca przed 
Zbawicielem (zob. 1 Nefi 22:1–5). Kiedy będziesz mówić, rozmieszczaj przedmioty w róż-
nych częściach klasy. Wyjaśnij, że dla Nefiego był to ważny temat. Jego rodzina była częścią 
rozproszenia. Uciekli z Jerozolimy — swojej ojczystej ziemi — z powodu niegodziwości 
ludzi zamieszkujących ten rejon.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 1 Nefi 21:22–23 i 22:6–8. Zanim zaczną 
czytać, wyjaśnij, że fragment: 1 Nefi 21 zawiera proroctwo Izajasza mówiące o zgromadze-
niu Izraela, a fragment: 1 Nefi 22 zawiera nauki Nefiego o proroctwie Izajasza.

• Czym jest „cudowne dzieło” wspomniane we fragmencie: 1 Nefi 22:7–8? (Przywrócenie 
ewangelii).

• W jaki sposób dzielenie się ewangelią jest jak noszenie innych ludzi na rękach i na 
barkach?

Aby pomóc uczniom zrozumieć rozproszenie i zgromadzenie Izraela, możesz przeczytać 
poniższą wypowiedź Starszego Bruce’a R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Dlaczego Izrael został rozproszony? Odpowiedź jest jasna, prosta — nie ma co do tego 
wątpliwości. Nasi przodkowie z plemienia Izraela zostali rozproszeni, ponieważ odrzucili 
ewangelię, sprofanowali kapłaństwo, porzucili kościół i odeszli z królestwa. […]

Co zatem wiąże się ze zgromadzeniem Izraela? Zgromadzenie Izraela polega na wierze-
niu we wszystko, co Pan kiedyś dał Swojemu wybranemu w czasach starożytnych ludowi, 
akceptowaniu tego i życiu w harmonii z tym wszystkim. […] Wiąże się z tym wiara w 
ewangelię, przystąpienie do Kościoła i przyjście do królestwa. […] Może się z tym wiązać 
również przybycie do wyznaczonego miejsca czy ziemi oddawania czci” (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], str. 515).

Przeczytaj fragment: 1 Nefi 22:9–12. Wyjaśnij, że kiedy pisma święte mówią, że Pan „[ob-
naży swe ramię]”, oznacza to, że Pan okaże Swą moc.

• Co mówi Nefi we fragmencie: 1 Nefi 22:11 na temat tego, co Pan uczyni w dniach ostat-
nich, aby ukazać Swą moc?

• W jaki sposób zgromadzenie ludzi w Kościele wyprowadza ich z niewoli i ciemności?

Poproś uczniów, aby zebrali przedmioty rozłożone w klasie i przenieśli je w jedno miejsce. 
Wyjaśnij, że zgromadzenie może mieć wymiar tak duchowy, jak i fizyczny. Kiedy dzielimy 
się ewangelią z innymi ludźmi, a oni zostają chrzczeni i otrzymują dar Ducha Świętego, są 
zgromadzeni w Kościele Pana w sposób duchowy. Na początku istnienia Kościoła nowo 
nawróceni byli proszeni, aby gromadzili się fizycznie w jednym miejscu (na przykład w 
Kirtland w stanie Ohio, w Nauvoo w stanie Illinois oraz w Salt Lake City w stanie Utah). 
Dzisiejsi nawróceni są zachęcani do budowania Kościoła tam, gdzie się znajdują i groma-
dzenia się w miejscowych gminach, okręgach i palikach.

• Jakie błogosławieństwa są udziałem tych, którzy są zgromadzeni przez Pana, zgodnie ze 
słowami fragmentu: 1 Nefi 22:25? Jak myślicie, co to znaczy być w „[jednym stadzie]”? 
(Możesz wyjaśnić, że stado to miejsce, w którym owcom zapewnia się ochronę). Jak 
myślicie, co to znaczy, że „znajdą one pokarm”?

Bóg prosi w naszych czasach, aby wszyscy członkowie Kościoła pomagali w gromadzeniu 
Jego „dzieci z czterech stron świata” (1 Nefi 22:25). Złóż świadectwo, że Pan obiecał przy-
wrócić ewangelię i zgromadzić Izrael w dniach ostatnich.

• Jak myślicie, co będą czuć osoby gromadzone (nawróceni) wobec tych, którzy je groma-
dzą (ci, którzy dzielą się z nimi ewangelią)?

• Co możecie robić, by dzielić się z innymi ludźmi ewangelią Jezusa Chrystusa?

Przypomnij uczniom, że Nefi cytował Izajasza, aby pomóc członkom swojej rodziny mieć 
większą wiarę i pokładać większą nadzieję w Jezusie Chrystusie. Proroctwa Izajasza oraz 
świadectwo Nefiego mogą nam pomóc w ten sam sposób. Złóż świadectwo, że Jezus 
Chrystus nie zapomina o nas i że czynnie stara się nas zgromadzić.

Składanie świadectwa
Powinieneś składać 
świadectwo o konkret-
nych doktrynach, których 
nauczasz podczas lekcji, 
nie tylko mówić ogólnie 
o prawdziwości ewan-
gelii. Składając świadec-
two, pamiętaj o radzie 
Starszego Jeffreya R. 
Hollanda z Kworum 
Dwunastu Apostołów: 
„Składajcie świadec-
twa z głębi duszy. To 
będzie najważniejsza 
rzecz, jaką im powiecie 
w ciągu całej lekcji. […] 
Jeśli będziemy świad-
czyć o prawdach, jakich 
nauczamy, Bóg wzmocni 
przesłanie ewangelii Je-
zusa Chrystusa w naszych 
sercach i sercach naszych 
uczniów” („Teaching and 
Learning in the Church”, 
Ensign, czerwiec 2007, 
str. 104–105).
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Omówienie Księgi 1 Nefiego
Zarezerwuj trochę czasu na podsumowanie księgi 1 Nefiego, prosząc uczniów, aby przy-
pomnieli sobie, czego do tej pory nauczyli się podczas zajęć seminarium oraz osobistego 
studiowania. Możesz zachęcić ich, aby przejrzeli podsumowania rozdziałów w księdze 
1 Nefiego. Poproś ich, aby przygotowali się do podzielenia się czymś, do czego natchnęła 
ich ta księga lub co wzmocniło ich wiarę w Jezusa Chrystusa. Kiedy dasz im wystarczającą 
ilość czasu, poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami i uczuciami. 
Zastanów się nad opowiedzeniem o własnych doświadczeniach na temat tego, jak nauki z 
księgi 1 Nefiego pobłogosławiły twoje życie.



WPROWADZENIE DO 

Drugiej Księgi Nefiego
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Druga Księga Nefiego pomoże uczniom 
zrozumieć podstawowe doktryny ewan-
gelii, takie jak: Upadek Adama i Ewy, 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i wolna 
wola człowieka. Dodatkowo ta księga jest 
przepełniona proroctwami Nefiego, Jakuba 
i Izajasza. Byli oni szczególnymi świadkami 
Zbawiciela. Prorokowali o Przywróceniu 
ewangelii w dniach ostatnich, rozproszeniu 
i zgromadzeniu ludu przymierza z Bogiem, 
Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa, wyjawie-
niu światu Księgi Mormona oraz o okresie 
Milenium. Druga Księga Nefiego zawiera 
także wykładnię doktryny Chrystusa podaną 
przez Nefiego i — na zakończenie — świa-
dectwo Nefiego o Zbawicielu.

Kto napisał tę księgę?
Nefi, syn Lehiego, jest autorem tej księgi. 
Nefi był prorokiem i pierwszym wielkim 
przywódcą ludu Nefitów po ich oddzieleniu 
się od Lamanitów. Jego zapisy świadczą 
o tym, że doświadczył odkupiającej mocy 
Pana (zob. 2 Nefi 4:15–35; 33:6) i z całej 
duszy pragnął przynieść zbawienie swo-
jemu ludowi (zob. 2 Nefi 33:3–4). Aby tak 
się mogło stać, nauczał swój lud wiary w 
Jezusa Chrystusa. Zbudował też świątynię.

Dla kogo i w jakim celu została 
napisana ta księga?
Nefi pisał z myślą o trzech grupach od-
biorców: potomkach jego ojca, ludziach, 
którzy zawarli przymierze z Bogiem w 
dniach ostatnich oraz wszystkich ludziach 
na świecie (zob. 2 Nefi 33:3, 13). Druga 
Księga Nefiego została napisana na ma-
łych płytach Nefiego, które Pan przezna-
czył na zapis o „służbie i proroctwach” 
Nefiego i jego potomków (1 Nefi 19:3–5). 
Na tych płytach Nefi zapisał to, „co odnosi 
sie do [jego] duszy i [Nefi podaje] wiele 
wyjątków z pisma świętego, z tego, co za-
pisane na mosiężnych płytach”. Wyjaśnił, 
że napisał to „dla nauki i pożytku jego 
dzieci” (2 Nefi 4:15). Oświadczył: „Mó-
wimy o Chrystusie, znajdujemy radość 

w Chrystusie, nauczamy o Chrystusie, 
prorokujemy o Chrystusie i zapisujemy na-
sze proroctwa, aby nasze dzieci wiedziały, 
skąd mogą oczekiwać odpuszczenia 
grzechów” (2 Nefi 25:26). Nefi zakończył 
swoje zapisy słowami zachęty dla wszyst-
kich ludzi: „słuchajcie tych słów i wierzcie 
w Chrystusa” (2 Nefi 33:10).

Kiedy i gdzie została 
ona napisana?
Nefi zaczął zapis, który stał się Drugą 
Księgą Nefiego, około 570 roku p.n.e., 
30 lat po opuszczeniu Jerozolimy przez 
niego i jego rodzinę. Napisał ją przebywa-
jąc w kraju Nefi (zob. 2 Nefi 5:8, 28–34).

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Chociaż Nefiego nazywamy autorem 
Drugiej Księgi Nefiego, stanowi ona zbiór 
nauk z różnych źródeł. Wiele rozdziałów 
w tej księdze przytacza słowa innych 
proroków, co jest pokazane na poniższej 
liście. Lehi, Jakub i Izajasz widzieli Jezusa 
Chrystusa i byli Jego świadkami, dlatego 
też Nefi zawarł niektóre z ich nauk, chcąc 
w ten sposób przekonać czytelników do 
wiary w Jezusa Chrystusa. Lehi i Jakub w 
swoich kazaniach także cytowali słowa 
innych proroków.

• Nauki Lehiego są ujęte we fragmencie: 
2 Nefi 1–4. We fragmencie: 2 Nefi 
3:6–21 Lehi cytuje Józefa z Egiptu.

• Nauki Nefiego są zapisane we fragmen-
tach: 2 Nefi 4–5 i 2 Nefi 11–33. Nefi 
obszernie cytuje Izajasza we fragmen-
tach: 2 Nefi 12–24 i 2 Nefi 27.

• Nauki Jakuba są spisane we fragmen-
cie: 2 Nefi 6–10. We fragmentach: 
2 Nefi 6:6–7 i 2 Nefi 7–8 Jakub cytuje 
Izajasza.

W Drugiej Księdze Nefiego czytamy też 
wzmiankę o śmierci Lehiego (zob. 2 Nefi 
4:12) i o rozdzieleniu się potomków 
Lehiego na dwa ludy — Lamanitów i 
Nefitów (zob. 2 Nefi 5).

Zarys
2 Nefi 1–4 Na krótki czas przed 
swoją śmiercią, Lehi udziela rad 
swoim potomkom i błogosławi ich.

2 Nefi 4–8 Nefi wysławia Pana. 
Prowadzi swoich naśladowców do 
kraju, który nazywają Nefi. Zapi-
suje nauki Jakuba o rozproszeniu 
i zgromadzeniu Izraela.

2 Nefi 9–10 Jakub uczy o Zadość-
uczynieniu Jezusa Chrystusa. 
Prorokuje też o odrzuceniu 
Jezusa Chrystusa przez Żydów i o 
przyszłym zgromadzeniu Żydów 
oraz ludzi innych narodów w 
ziemi obiecanej.

2 Nefi 11–24 Nefi mówi o radości 
płynącej ze składania świadectwa 
o Jezusie Chrystusie. Cytuje pro-
roctwa Izajasza o rozproszeniu 
i zgromadzeniu Izraela, poni-
żeniu dumnych i niegodziwych 
przed Drugim Przyjściem oraz o 
narodzinach, misji i milenijnym 
panowaniu Mesjasza.

2 Nefi 25–27 Nefi prorokuje o 
ukrzyżowaniu Zbawiciela, Jego 
Zmartwychwstaniu, objawieniu 
się Nefitom, rozproszeniu i zgro-
madzeniu Żydów, zagładzie Ne-
fitów, Odstępstwie, ujawnieniu 
Księgi Mormona i Przywróceniu.

2 Nefi 28–30 Nefi ostrzega przed 
niegodziwością panującą w 
dniach ostatnich, wyjaśnia rolę, 
jaką ma odegrać w przyszłości 
Księga Mormona i prorokuje o 
zgromadzeniu dusz, które za-
warły przymierze z Bogiem.

2 Nefi 31–33 Nefi wzywa nas do 
podążania za Chrystusem, napa-
wania się Jego słowami i wytrwa-
nia w tym do końca. Zaświadcza, 
że zapisał słowa Chrystusa.
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2 Nefi 1
Wprowadzenie
Prawdy zawarte w Drugiej Księdze Nefiego w rozdziale 
1. zostały wypowiedziane przez kochającego rodzica i 
przywódcę na łożu śmierci. Lehi prosił swoich synów, sy-
nów Ismaela oraz Zorama, aby przestrzegali przykazań 

Boga. Obiecał im, że jeśli będą przestrzegać przykazań 
Boga, będzie im się powodziło w tym kraju. Nakłaniał 
ich też, aby uznali przywództwo Nefiego jako proroka.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 1:1–23
Lehi wzywa swoich ludzi, aby wiedli prawe życie
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że muszą nagle opuścić swoją rodzinę i mogą jej już 
nigdy nie zobaczyć.

• Jeśli mielibyście wypowiedzieć jakieś pożegnalne rady dla członków rodziny, co byście 
powiedzieli? Dlaczego właśnie to?

Gdy kilku uczniów podzieli się swoimi pomysłami, powiedz, że rozdziały: 1–4 z Drugiej 
Księgi Nefiego są zapisem pożegnalnych rad ojca zapisanych przez jego syna — Nefiego. 
Ta lekcja skupia się na rozdziale: 2 Nefi 1, który zawiera rady Lehiego skierowane do jego 
synów, synów Ismaela i do Zorama.

• Dlaczego pożegnalne słowa rodzica czy proroka są szczególnie ważne?

Poproś uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 1:1–5. Poproś uczniów o rozpo-
znanie „wielkich rzeczy” dokonanych przez Pana dla rodziny Lehiego.

• W jaki sposób te „wielkie rzeczy” ukazują miłosierdzie Pana?

• Czy możecie podać przykład „wielkich rzeczy”, których Pan dokonał dla was lub waszej 
rodziny?

• Co czujecie, gdy myślicie o Bożym miłosierdziu dla was i waszej rodziny?

Na jednej części tablicy napisz: Działania. A na drugiej napisz: Skutki. Podziel uczniów na 
dwie grupy. Poproś pierwszą grupę o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 1:6–9, a drugą grupę 
o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 1:10–12. Poproś obie grupy, aby odnalazły działania, które 
Lehi wymienia jako wskazane do podjęcia przez jego potomków. Poproś też, aby poszukali 
konsekwencji tych działań. Na przykład Lehi powiedział, że jeśli ludzie będą służyć Panu, 
postępując zgodnie z Jego przykazaniami, zamieszkiwany przez nich kraj będzie dla nich 
ziemią wolności (zob. 2 Nefi 1:7). Gdy uczniowie będą odpowiadać na pytania, poproś 
jednego z uczniów o zapisywanie odpowiedzi na tablicy.

• Gdy przyglądacie się odpowiedziom na tablicy, jak podsumowalibyście przesłanie 
Lehiego dla jego rodziny? (Uczniowie mogą to ująć w różnych słowach, ale upewnij 
się, że podsumujesz przesłanie Lehiego mniej więcej tak: Pan błogosławi nas, gdy 
przestrzegamy Jego przykazań, a gdy ich nie przestrzegamy — wstrzymuje 
błogosławieństwa).

• We fragmencie: 2 Nefi 1:9 zwrot „ta ziemia” oznacza kontynent amerykański. Co Pan 
obiecał ludziom Mu posłusznym, którzy będą zamieszkiwać „tę ziemię”?

Aby ułatwić uczniom zrozumienie metafor, których użył Lehi, aby zachęcić swoich synów 
do przestrzegania przykazań Pana, pokaż budzik, łańcuch i coś zakurzonego (ważny jest 
kurz, nie przedmiot).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 1:13–14 i odszukanie w nim 
słów i zdań, które odnoszą się do trzech przyniesionych przez ciebie przedmiotów. Gdy 
skończą czytać, pokaż im każdy przedmiot i poproś, aby przeczytali słowa i określenia, 
które znaleźli. (Odpowiedzi mogą zawierać słowa i zwroty takie jak: „przebudźcie się”, 

Skoncentruj się 
na uczniach
Starszy Richard G. Scott 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów powiedział, 
że ułatwienie uczniom 
zrozumienia materiału 
lekcyjnego jest ważniej-
sze niż realizacja całego 
planu lekcji: „Pamiętaj, 
że przekazanie uczniom 
całej zaplanowanej treści 
lekcji nie jest najważ-
niejsze, jeśli uczniowie 
nie przyswajają tematu. 
Zrób, co możesz, aby 
zrozumieli. […] Jeżeli 
kluczowa zasada jest 
dobrze zrozumiana 
i zakorzeniona […], 
wtedy najważniejszy cel 
został osiągnięty” („To 
Understand and Live 
Truth” [przemówienie do 
nauczycieli KSE, 4. lutego 
2005], str. 2–3, adres 
internetowy: si. lds. org).
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„sen piekła”, „otrząśnijcie okropne łańcuchy”, „łańcuchy, które skuwają” i „powstańcie z 
prochu”). Zapytaj uczniów, co może oznaczać trwanie w „głębokim śnie”, skrępowanie 
„okropnymi łańcuchami” lub potrzeba „powstania z prochu”.

• Gdy Lehi używał tych słów i zwrotów, do jakich czynności wzywał swoich synów? (Aby 
odpokutowali i zmienili swoje postępowanie).

• Przed czym ostrzegał Lehi, jeśli jego synowie „nie otrząsną się z łańcuchów”? (Zob. 
2 Nefi 1:13).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 1:14–18. Wyjaśnij, że Lehi udzielił 
tej rady z życzliwością, miłością i wielką troską — „niepokoił się” o dobro swoich dzieci. Po-
proś uczniów o odnalezienie przyczyn, dla których Lehi pragnął, aby członkowie jego rodziny 
przestrzegali przykazań Pana.

• Dlaczego Lehi przejmował się losem swoich potomków? (Przejmował się on przynoszą-
cymi ból konsekwencjami ich postępowania i chciał, aby doświadczali Bożej miłości, tak 
jak on sam).

Poproś uczniów o ponowne przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 1:15.

• Jakie błogosławieństwo otrzymał Lehi ze względu na swoją wierność?

• Kiedy czuliście się otoczeni miłością Boga?

Poproś uczniów, aby usiedli w parach. Poproś jednego z uczniów w parze o odszukanie 
we fragmencie: 2 Nefi 1:19–22 obietnic, które mogły zachęcić synów Lehiego do pokuty. 
Poproś drugiego ucznia z każdej pary, aby poszukał w tym samym fragmencie skutków de-
cyzji odrzucenia rady Lehiego przez jego synów. (Możesz zapisać to ćwiczenie na tablicy). 
Daj uczniom trzy lub cztery minuty na wykonanie ćwiczenia i omówienie między sobą 
tego, co znaleźli. Możesz spacerować po sali, gdy uczniowie wymieniają uwagi między 
sobą, abyś mógł kontrolować przebieg dyskusji.

Przeczytaj na głos wezwanie Lehiego zawarte we fragmencie: 2 Nefi 1:23. Możesz zachę-
cić uczniów do zaznaczenia tego wersetu. Możesz też zachęcić ich, aby zapisali w swoich 
dziennikach do studiowania pism lub w notatkach z lekcji jedną rzecz, którą muszą zrobić, 
aby „przebudzić się”, „otrząsnąć łańcuchy” lub „powstać z prochu” i otrzymać błogosła-
wieństwa, o których mówił Lehi.

• Co oznacza dla was „włożyć na siebie zbroję prawości”? (Zob. też NiP 27:15–18).

2 Nefi 1:24–32
Lehi nakłania swoich synów, aby uznali Nefiego i jego przywódczą rolę jako proroka
Wyjaśnij, że Lehi uczył o źródle siły i natchnienia, które Pan dał jego rodzinie. Poproś 
uczniów, aby znaleźli, czym jest to źródło w wersecie: 2 Nefi 1:24. (Tym źródłem jest Nefi, 
który miał służyć jako ich prorok po śmierci Lehiego).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 1:25–28. Poproś 
uczniów o odnalezienie powodów, dla których — według słów Lehiego— ludzie mieli 
podążać za Nefim.

• Jakie cechy podkreślił Lehi, mówiąc o przywództwie Nefiego? Dlaczego ufalibyście przy-
wódcy o takich cechach?

• Kiedy widzieliście, aby przywódcy kościelni wykazywali się tymi cechami?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 1:30–32. Poproś, aby poszukali, 
jakie obietnice Lehi dał Zoramowi.

• Jakie obietnice znaleźliście?

• Jak odnoszą się one do nas i naszych rodzin, gdy przestrzegamy wskazówek proroka?

Po przeprowadzeniu dyskusji na ten temat upewnij się, że uczniowie rozumieją, że gdy 
jesteśmy posłuszni słowom tych, których Bóg powołał, aby nam przewodzili, 
jesteśmy błogosławieni duchowym spokojem i bezpieczeństwem. Aby podkreślić tę 
zasadę, podziel się świadectwem o błogosławieństwach, które przychodzą, gdy podążamy 
za przywódcami naszego Kościoła.

Metafory w 
pismach świętych
Metafora jest to języ-
kowy środek stylistyczny, 
za pomocą którego 
słowo lub zdanie opisuje 
przedmiot lub czynność, 
nie mając dosłownego 
związku z tym przed-
miotem czy czynnością. 
Na przykład synowie 
Lehiego nie byli dosłow-
nie pokryci prochem w 
momencie, gdy Lehi po-
wiedział im: „powstańcie 
z prochu” (2 Nefi 1:14). 
Pan i Jego prorocy często 
używają w procesie 
nauczania metafor, aby 
ułatwić nam zrozumienie 
zasad ewangelii. Te me-
tafory mogą służyć jako 
pełne mocy przykłady. 
Gdy będziecie rozmawiać 
o metaforach, pomóż 
uczniom skupić się na 
duchowym znaczeniu 
słów.
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Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 1:22. „Wieczna zguba”
We fragmencie: 2 Nefi 1:22 Lehi mówi o „wiecznej 
zgubie, zarówno duszy, jak i ciała”. Następujące stwier-
dzenie Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha pomoże 
ci wyjaśnić słowa Lehiego:

„Zguba nie oznacza unicestwienia. Wiemy o tym, bo 
uczymy się z objawień Pana, że dusza nie może być 
zniszczona.

Każda dusza narodzona na tym świecie zmartwych-
wstanie i będzie nieśmiertelna oraz wieczna. Zniszcze-
nie nie oznacza zatem unicestwienia. Gdy Pan mówi, 
że ktoś będzie zniszczony, oznacza to, że będzie odsu-
nięty od obecności Pana, odcięty od światła i prawdy 
oraz utraci możliwość bycia wyniesionym, a to oznacza 
zniszczenie” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy [1954–1956], 2:227–228).

2 Nefi 1:28. „Jeśli będziecie słuchać Nefiego, 
nie zginiecie”
Lehi obiecał, że osoby, które będą „słuchać Nefiego”, 
będą błogosławione (zob. 2 Nefi 1:28). Aby przeczytać o 
obietnicach, które Pan daje ludziom posłusznym proro-
kom w naszych czasach, zobacz NiP 21:5–6.

Prezydent Wilford Woodruff powiedział: „Mam na-
dzieję, że wszyscy możemy trzymać się kursu wyznaczo-
nego przez sługi Pana, bo jeśli tak czynimy, wiem, że 
będziemy bezpieczni na tym świecie i dostąpimy szczę-
ścia 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 na-
grodę” (Teachings of Presidents of the Church: Wilford 
Woodruff [2004], str. 199).
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Wprowadzenie
Druga Księga Nefiego 2 stanowi kontynuację nauk 
Lehiego, które wygłosił tuż przed swoją śmiercią. 
Zwracając się do swego syna Jakuba, Lehi świadczy 
o tym, że Pan może obrócić nasze cierpienia na na-
szą korzyść. Zwracając się do wszystkich synów, Lehi 

nauczał o upadku Adama — dlaczego był potrzebny i 
jak wpłynął na ludzkość — i o konieczności polegania na 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. (Lehi uczył ich także 
doktryny wolnej woli. Ta doktryna będzie omawiana na 
następnej lekcji).

LEKCJA 23

2 Nefi 2 (Część 1.)

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 2:1–4
Lehi mówi do Jakuba o próbach i błogosławieństwach
By pomóc uczniom zrozumieć, że rozdział 2 Nefi 2 można odnieść do ich życia, poproś, aby 
pomyśleli o kimś, kto zmaga się z poważnymi problemami czy cierpieniami. Zachęć ich, 
aby zastanowili się, co mogliby powiedzieć takiej osobie, aby podnieść ją na duchu. Poproś 
ich o przygotowanie się do podzielenia się tym z resztą uczniów.

Wyjaśnij, że rozdział: 2 Nefi 2 zawiera zapis rozmowy Lehiego z jednym ze swoich synów, 
który zmagał się z wieloma trudnościami. Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 
2:1. Poproś, aby rozpoznali, którego syna nauczał Lehi (był to Jakub) i co było przyczyną 
jego cierpienia (szorstkość jego braci). Następnie poproś uczniów o przeczytanie frag-
mentu: 2 Nefi 2:2–3. Możesz zasugerować im, aby zaznaczyli słowa i zdania, które opisują 
to, co Pan uczynił dla Jakuba.

Poproś uczniów o przeczytanie zdania, które znaleźli na ten temat. Następnie zadaj 
uczniom poniższe pytania. Pomoże im to zrozumieć, że Pan może uświęcić nasze cier-
pienia dla naszego dobra.

• Jak rozumiecie zwrot: „uświęcić cierpienia, że wyjdą one na korzyść”? (Być może bę-
dziesz musiał wyjaśnić, że uświęcić oznacza poświęcić coś lub uczynić coś świętym).

• W jakich sytuacjach spotkaliście się z tym, że Pan może uświęcić nasze cierpienia tak, 
że wyjdą one na naszą korzyść?

2 Nefi 2:5–25
Lehi uczy swoich synów o Upadku i o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa
Wyjaśnij, że Lehi nauczał Jakuba i innych synów o Upadku Adama i Ewy. Możesz wyjaśnić, 
że termin „Upadek” odnosi się do warunków, w których przyszło żyć Adamowi, Ewie i ich 
potomkom z powodu spożycia przez Adama i Ewę zakazanego owocu w Ogrodzie Eden.

• Jaki wybór dał Pan Adamowi i Ewie w Ogrodzie Eden? (Pozwolił im podjąć decyzję doty-
czącą zjedzenia zakazanego owocu).

• Na podstawie fragmentu: 2 Nefi 2:15 powiedzcie, dlaczego Pan dał im tę możliwość wy-
boru? („Aby spełniły się Jego wieczne cele w przeznaczeniu człowieka”. Możesz zachęcić 
uczniów do zaznaczenia tego terminu).

• Jakie są wieczne cele Boga względem nas? (Dać nam możliwość życia wiecznego i stania 
się takimi, jak On. Możesz zachęcić uczniów do tego, aby zapisali to w formie notatki w 
swoich pismach świętych, obok słów „wieczne cele”. Możesz też poprosić, aby przeczytali 
fragment: Mojżesz 1:39).

Przerysuj na tablicy poniższą tabelę, nie wpisując treści w dwie dolne rubryki. (Możesz za-
sugerować uczniom, aby przerysowali tabelkę do swoich dzienników do studiowania pism 
lub do notatek z lekcji).

Pomóż im zdać sobie 
sprawę z tego, że 
pisma święte są dla 
nich użyteczne
Jedną z najbardziej 
skutecznych metod przy-
gotowania uczniów do 
nauki jest poproszenie 
ich, aby zastanowili się 
na kwestią lub sytu-
acją, która jest dla nich 
ważna i która zostanie 
omówiona w pismach 
świętych, na podsta-
wie których nauczasz. 
To pomoże uczniom 
studiować pisma święte 
z zaangażowaniem.
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LEKCJA 23

Gdyby nie było Upadku Z powodu Upadku

Wszystko musiałoby pozostać w takim  
samym stanie, w jakim zostało stworzone  
(zob. 2 Nefi 2:22).
Adam i Ewa nie mieliby dzieci  
(zob. 2 Nefi 2:23).
Adam i Ewa pozostaliby w stanie niewinności, 
niezdolni do odczuwania radości lub  
przygnębienia, rozpoznawania dobra i zła  
(zob. 2 Nefi 2:23).

Adam i Ewa zostali wypędzeni z ogrodu i odtąd 
mieli uprawiać ziemię (zob. 2 Nefi 2:19).
Adam i Ewa założyli rodzinę — rodzinę całej 
ziemi (zob. 2 Nefi 2:20).
Adam i Ewa oraz ich potomkowie mieli do-
świadczyć śmiertelnego życia, z nieszczęściem, 
radością, zdolnością, aby czynić dobrze i aby 
grzeszyć (zob. 2 Nefi 2:23, 25).
Podlegamy fizycznej i duchowej śmierci  
(zob. 2 Nefi 9:6; Helaman 14:16).

Poproś jednego z uczniów, aby podszedł do tablicy i pisał na niej. Poproś uczniów o prze-
czytanie fragmentu: 2 Nefi 2:19–25 o znalezienie: (1) konsekwencji, które wyniknęłyby 
dla Adama i Ewy, gdyby nie zjedli zakazanego owocu i nie upadli oraz (2) konsekwencji 
Upadku. Poproś piszącego, aby zapisywał odpowiedzi uczniów na tablicy. Odpowiedzi 
powinny zawierać kwestie wymienione powyżej (z wyjątkiem informacji o fizycznej i du-
chowej śmierci, która będzie wspomniana później).

Zachęć uczniów, aby przyjrzeli się odpowiedziom zapisanym w rubryce „Gdyby nie było 
Upadku”.

• W jaki sposób warunki w Ogrodzie Eden nie pozwalały Adamowi i Ewie na rozwój prze-
widziany w planie zbawienia Ojca w Niebie? (Zob. 2 Nefi 2:22–23).

Zachęć uczniów, aby przyjrzeli się liście w rubryce „Z powodu Upadku”. Upewnij się, że 
uczniowie rozumieją, że bycie potomkami Adama i Ewy zaszczepia w nas uwarunkowania, 
które sprowadził na nich Upadek (zob. 2 Nefi 2:21).

• Zwrot „uprawiać ziemię” oznacza, że po wypędzeniu z ogrodu Adam i Ewa musieli pra-
cować, aby mieć pożywienie. Jak myślicie, w jaki sposób praca przyczynia się do naszego 
rozwoju zgodnego z planem Ojca Niebieskiego?

• W jaki sposób posiadanie potomstwa pomogło Adamowi i Ewie upodobnić się do Niebiań-
skiego Ojca? Dlaczego rodziny są istotne w planie Niebieskiego Ojca?

• W jaki sposób możliwość doświadczania uczuć radości i smutku pomaga nam rozwijać 
się zgodnie z planem Ojca?

Po przedyskutowaniu tych kwestii podkreśl, że upadek Adama i Ewy jest istotną częścią 
planu szczęścia Ojca w Niebie.

Zaznacz, że 2 Nefi 2:25 jest fragmentem do opanowania. Możesz zachęcić uczniów, aby go 
zaznaczyli. Jest krótki, możesz więc dać uczniom czas w trakcie lekcji na jego opanowanie.

Wyjaśnij, że Upadek otworzył przed nami ścieżkę rozwoju, ale też przyniósł na świat ból, 
cierpienie, grzech i śmierć. Aby pomóc uczniom w zrozumieniu tej prawdy, poproś jednego 
z nich o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 9:6. Następnie poproś innego ucznia o prze-
czytanie na głos fragmentu: Helaman 14:15–17. Poproś uczniów o znalezienie konsekwencji 
Upadku opisanych w tych fragmentach.

• Czego te fragmenty uczą o Upadku? (Upadek przyniósł śmierć fizyczną, która oznacza 
śmierć ciała oraz śmierć duchową, będącą stanem odcięcia od obecności Boga. Napisz 
na tablicy Podlegamy śmierci fizycznej i duchowej w rubryce „Z powodu Upadku”).

Aby pomóc uczniom rozważyć, w jaki sposób sami doświadczyli skutków Upadku, które są 
wymienione na tablicy, zachęć ich, aby po cichu pomyśleli o następujących kwestiach. (Prze-
czytaj te pytania powoli i zrób pauzy pomiędzy nimi, aby dać uczniom czas na zastanowienie).

• Jakie są niektóre przyczyny nieszczęścia w życiu?

• Dlaczego śmierć jest niezbędną częścią planu zbawienia?

• W jaki sposób kłopoty i zmartwienia przyczyniają się do naszej nauki i rozwoju?

Wyjaśnij, że jeśli rozumiemy konsekwencje Upadku, uświadamiamy sobie, że potrzebu-
jemy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta 
Ezry Tafta Bensona:

2 Nefi 2:25 to 
fragment do opanowa-
nia. Pod koniec lekcji 
wspomnij o nauce 
opanowywania frag-
mentów, aby pomóc 
uczniom nauczyć się 
tego fragmentu.
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„Człowiek naprawdę nie pragnie jedzenia, dopóki nie odczuwa głodu, 
i podobnie nie pragnie zbawienia Chrystusa, dopóki nie pozna, dlaczego 
Go potrzebuje.

Nikt tak właściwie i naprawdę nie wie, dlaczego potrzebuje Chrystusa, 
dopóki nie zrozumie i nie zaakceptuje doktryny Upadku i skutków, jakie 
przyniósł on całej ludzkości. I żadna inna księga na świecie nie wyjaśnia tej 

zasadniczej doktryny lepiej niż Księga Mormona” („The Book of Mormon and the Doctrine 
and Covenants”, Ensign, maj 1987, str. 85).

Po upływie czasu potrzebnego na rozważenie powyższych pytań przez uczniów, pokaż ilu-
strację przedstawiającą Zbawiciela. Złóż świadectwo, że poprzez Zadośćuczynienie Jezus 
Chrystus odkupił nas od skutków Upadku i ofiarował nam odkupienie od naszych 
grzechów.

Poproś kilku uczniów o przeczytane na głos po kolei fragmentów: 2 Nefi 2:5–10, 21 i 
Alma 7:11–13. Poproś klasę, aby rozpoznała te zwroty, które ukazują to, co Zbawiciel 
uczynił, aby wykupić nas od skutków Upadku i od naszych własnych grzechów. (W od-
niesieniu do wersetu 9. możesz wyjaśnić, że zwrot „wstawić się” oznacza prosić w czyjejś 
sprawie lub działać w czyimś imieniu). Aby pomóc uczniom przeanalizować zwroty, które 
znaleźli, zapytaj:

• Które zwroty w tych fragmentach wskazują na to, że poprzez Zadośćuczynienie Zbawi-
ciel odkupi nas od śmierci fizycznej?

• Które zwroty wskazują na to, że Zbawiciel odkupi nas od śmierci duchowej (czyli stanu 
odcięcia od obecności Boga)?

• Które zwroty wskazują na to, że Zbawiciel może odkupić nas od naszych grzechów?

• Które zwroty świadczą o tym, że Zbawiciel może pomóc nam w czasach prób, takich jak 
choroba czy ból?

Zgodnie z fragmentem 2 Nefi 2:7–9, 21, co musimy zrobić, aby otrzymać wszystkie błogo-
sławieństwa dostępne dzięki Zadośćuczynieniu? (Nawiązując do wersetu 7., możesz wyja-
śnić, że osoba, które ma „skruszone serce i pokornego ducha”, jest pełna pokory i gotowa 
do tego, aby poddać się woli Boga. Taka osoba odczuwa głęboki żal za grzechy i szczerze 
pragnie odpokutować).

Po omówieniu tych kwestii, poproś uczniów, aby po cichu przeanalizowali powyższe frag-
menty i poszukali zwrotów, które mają dla nich szczególne znaczenie. Poproś uczniów, aby 
usiedli w parach i podzielili się ze sobą fragmentami, które wybrali. Poproś ich, aby powie-
dzieli, dlaczego te fragmenty mają dla nich znaczenie.

Poproś jednego lub dwóch uczniów o podsumowanie dlaczego Upadek jest istotną częścią 
planu zbawienia Ojca w Niebie. Następnie poproś, aby podzielili się swoimi odczuciami 
związanymi z tym, że Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa odkupia nas od Upadku.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 2:25
Uwaga: Zastanów się na wykorzystaniem poniższego ćwiczenia, aby pomóc uczniom 
skorzystać z fragmentu: 2 Nefi 2:25, podczas gdy będą uczyli ewangelii innych ludzi. Z 
powodu specyfiki i długości tej lekcji, możesz wykorzystać to ćwiczenie innego dnia, gdy 
będziesz mieć więcej czasu.

Zachęć uczniów, aby przygotowali lekcję na temat doktryny Upadku, bazując na fragmen-
cie: 2 Nefi 2:25. Mogą przeprowadzić tę lekcję na domowym wieczorze rodzinnym lub przy 
innej okazji. Zapytaj kilku uczniów, czy byliby chętni opowiedzieć o swoich doświadcze-
niach po przeprowadzeniu takiej lekcji. Pozwól uczniom rozpocząć przygotowanie lekcji 
jeszcze w sali, jeśli czas na to pozwoli.
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Wprowadzenie
Poprzednia lekcja dotycząca rozdziału: 2 Nefi 2 koncen-
trowała się na upadku Adama i Ewy i Zadośćuczynieniu 
Jezusa Chrystusa. Ta lekcja koncentruje się na naukach 
Lehiego dotyczących doktryny wolnej woli, włączając w 
to odwieczną prawdę, że — dzięki Jezusowi Chrystusowi 
— dano nam prawo wyboru wolności i życia wiecznego.

Podczas tej lekcji uczniowie będą mieli okazję uczyć 
jedni drugich. Przed lekcją przygotuj materiały zawie-
rające wskazówki dotyczące tej lekcji. Zapoznaj się z 
każdym zestawem wskazówek, aby pomóc uczniom 
w przygotowaniu do nauczania.

LEKCJA 24

2 Nefi 2 (Część 2.)

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 2:11–18, 25–30
Lehi uczy o wolnej woli i konsekwencjach naszych wyborów
Pokrótce przypomnij uczniom, że na poprzedniej lekcji studiowali nauki Lehiego zawarte 
w rozdziale: 2 Nefi 2, dotyczące upadku Adama i Ewy i błogosławieństw Zadośćuczynie-
nia Jezusa Chrystusa. Decyzja Adama i Ewy pozwoliła nam przyjść na ziemię (zob. 2 Nefi 
2:25), na której doświadczamy smutku, bólu i śmierci. Poprzez Zadośćuczynienie Jezus 
Chrystus odkupił nas od skutków Upadku i dał nam odkupienie naszych grzechów 
(zob. 2 Nefi 2:26). Dzięki Zadośćuczynieniu możemy sami zdecydować, czy wybieramy 
wolność i życie wieczne, czy niewolę i śmierć (zob. 2 Nefi 2:27).

Powiedz, że w miarę trwania tej lekcji opartej na rozdziale: 2 Nefi 2 uczniowie będą mieli 
okazję nauczać siebie nawzajem zasad odnoszących się do wolnej woli, które Lehi wyjaśnił 
Jakubowi. Podziel uczniów na cztery grupy. Przydziel każdej grupie jeden z poniższych zesta-
wów instrukcji pomocnych w przygotowaniu do nauczania (przed lekcją przygotuj materiały 
z tymi wskazówkami). Jeśli grupa liczy sobie mniej niż czterech uczniów, rozdaj uczniom po 
jednym zestawie i sam nauczaj materiału zawartego w pozostałych zestawach.

Każdy zestaw instrukcji zawiera pięć ćwiczeń. Zachęć wszystkich uczniów do pracy, przy-
dzielając każdej osobie w grupie któreś ćwiczenie. W grupie, która liczy więcej niż pięć osób, 
uczniowie mogą pracować wspólnie nad jednym ćwiczenie. W grupach, które liczą mniej 
niż pięcioro uczniów, niektórzy będą musieli wykonać więcej niż jedno ćwiczenie. Powiedz 
uczniom, że będą mieli około trzech minut na przygotowanie i każda grupa będzie miała 
około pięciu minut na nauczanie.

Grupa I: Bóg stworzył nas, abyśmy działali.

A. Pokaż klasie kawałek skały. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos frag-
mentu: 2 Nefi 2:14. Zanim on lub ona zacznie czytać, poproś uczniów, aby poszukali 
w opisie Lehiego dwóch typów stworzeń, które Bóg wykreował w niebie i na ziemi 
(„wszystko, co oddziałuje i wszystko, co podlega oddziaływaniu”). Zapytaj: Jak ten 
fragment odnosi się do nas i do tej skały? (Jesteśmy stworzeni, aby działać, a skała 
została stworzona, aby podlegać oddziaływaniu. Skała, podobnie jak wiele innych 
stworzonych rzeczy, nie może działać).

B. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie pierwszego zdania z fragmentu: 2 Nefi 2:16. 
Zapytaj uczniów: Jak myślicie, dlaczego w planie zbawienia Ojca Niebieskiego tak 
ważna jest nasza zdolność do działania zgodnie z własną wolą? Gdy uczniowie udzielą 
odpowiedzi, spytaj: W jakich sytuacjach zdarza nam się czekać na działanie innych, 
zamiast działać samemu?

C. Napisz na tablicy: NiP 58:26–28. Poproś uczniów, aby odszukali ten fragment. Pokieruj 
wspólnym czytaniem tego fragmentu.

D. Zapytaj: Czego możemy się dowiedzieć o działaniu zgodnym z własnymi wyborami z 
fragmentu: Nauki i Przymierza 58:26–28? W jaki sposób możemy starać się być gorliwiej 

2 Nefi 2:27 to 
fragment do opanowa-
nia. Pod koniec lekcji 
wspomnij o nauce 
opanowywania frag-
mentów, aby pomóc 
uczniom nauczyć się 
tego fragmentu.
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zaangażowani w dobrej sprawie? Kiedy widzieliście, że dzięki waszej pilności stało się 
wiele dobra? (Po wypowiedzi jednego lub dwóch uczniów, możesz podzielić się swoim 
doświadczeniem).

 E. Złóż świadectwo o ważności dobrowolnego działania w dobrej sprawie.

Grupa II: Zachęcanie do dobra i kuszenie do czynienia zła

 A. Poproś jednego ucznia o przeczytanie drugiego zdania we fragmencie: 2 Nefi 2:16. 
Zadaj uczniom pytanie: Co oznacza słowo kusić? (Zachęcać, perswadować, przyciągać).

 B. Zapytaj uczniów: Jakimi sposobami Ojciec Niebieski zachęca nas do dobrych czynów? 
(Uczniowie mogą powiedzieć o podszeptach Ducha Świętego, obiecanych błogosła-
wieństwach płynących z przestrzegania przykazań i naukach proroków dni ostatnich).

 C. Przeczytaj na głos fragment: 2 Nefi 2:17–18 i poproś uczniów, aby śledzili go w swoich 
pismach świętych. Poproś ich, aby rozpoznali, czego diabeł pragnie dla nas wszystkich. 
(Chce, abyśmy byli nieszczęśliwi).

 D. Zapytaj: Skąd możemy wiedzieć, które „pokusy” pochodzą od Boga, a które od diabła? 
(Podczas dyskusji możesz nawiązać do fragmentu: Moroni 7:16–17). Po udzieleniu odpo-
wiedzi przez uczniów, zapytaj: Co kusi ludzi do niegodziwych czynów i prowadzi ich do 
nieszczęścia?

E. Podziel się swoim świadectwem o Boskich zachętach do dobrych czynów, co prowadzi 
do szczęścia oraz o diabelskim kuszeniu do złych czynów, co prowadzi do nieszczęścia 
i niegodziwości. Jako część świadectwa możesz przytoczyć doświadczenie, które zilu-
struje, skąd wiesz, że to, o czym świadczysz, jest prawdą.

Grupa III: Jesteśmy odpowiedzialni za nasze wybory

 A. Przeczytaj uczniom poniższy fragment:

„Posiadasz wolność wyboru i działania, ale nie możesz wybrać konsekwencji swoich 
uczynków. Konsekwencje mogą nie pojawić się natychmiast, ale kiedyś na pewno się 
pojawią” (Oddani wierze. Leksykon Ewangelii [2004], str. 179).

Zapytaj: Jakie są przykłady skutków, które nie następują natychmiast, ale nadchodzą po 
pewnym czasie? (Jedną z możliwych odpowiedzi jest to, że palenie papierosów często 
prowadzi do nowotworu).

 B. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 2:26–27 i poszukanie w 
nim słów i zwrotów, które mówią o przyszłych konsekwencjach naszych obecnych 
wyborów. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. (Odpowiedzi mogą 
zawierać zwroty: „kara wyznaczona przez prawo w wielki i ostatni dzień”, „wolność”, 
„życie wieczne”, „niewola”, „śmierć”, „nieszczęśliwi”). Zapisz odpowiedzi uczniów 
na tablicy.

 C. Zapytaj: Jak myślicie, dlaczego ważne jest, byśmy rozumieli, jakie skutki pociągają za 
sobą nasze wybory dokonane w tym życiu? Gdy uczniowie odpowiedzą, spytaj: W jaki 
sposób wiedza o konsekwencjach skłania nas do podejmowania prawych decyzji?

 D. Zaznacz, że we fragmencie: 2 Nefi 2:27 Lehi mówi, że „wolno [nam] wybrać wolność”. 
Zapytaj: Z perspektywy waszego doświadczenia, w jaki sposób prawe decyzje pomagają 
nam zachować wolność wyboru? Możecie podać przykłady? (Miej przygotowany własny 
przykład).

E. Podziel się świadectwem o tym, że jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za nasze 
wybory i że nasze decyzje zawsze pociągają za sobą skutki.

Grupa IV: Wybierając dobro

 A. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 2:28. Poproś 
uczniów, aby poszukali czterech rzeczy, których Lehi pragnął dla swoich synów. Po 
przeczytaniu tego fragmentu zachęć uczniów, aby podzielili się tym, co przeczytali.

 B. Zapytaj: W jaki sposób możemy liczyć na wielkiego Orędownika, Jezusa Chrystusa, 
prosząc Go o pomoc w podejmowaniu prawych decyzji?

 C. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 2:29. Zapytaj 
uczniów: W jaki sposób nasze decyzje mogą umożliwić diabłu zniewolenie nas? Jako 
część tej dyskusji zaznacz, że wiele pokus Szatana koncentruje się na „pragnieniach 
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ciała” lub naszych fizycznych upodobaniach. Gdy ludzie ulegają tym pokusom, mogą 
stać się uzależnieni od szkodliwych substancji i niewłaściwych zachowań. Przeczytaj 
poniższą wypowiedź Starszego Russella M. Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Jakiś z pozoru niewinny pomysł, wyglądający na banalny, może zapoczątkować błędne 
koło. Jedna próba zamienia się w nawyk. Nawyk przeradza się w uzależnienie. Uzależ-
nienie prowadzi do nałogu. Jego uścisk stopniowo przybiera na sile. Zniewalające kajdany 
nawyku są zbyt małe, aby je poczuć, do czasu, gdy są zbyt duże, aby je zerwać. […] Nałóg 
niszczy wolność wyboru” („Addiction or Freedom”, Ensign, listopad 1988, str. 6–7).

Złóż świadectwo o tym, że prawość daje wolność od niszczących nawyków i uzależnień.

 D. Przeczytaj uczniom fragment: 2 Nefi 2:30. Gdy będą śledzić tekst, poproś, aby skupili się 
na następujących słowach: „Wybrałem to, co dobre”. Zapytaj: Czego dowiadujemy się z 
tego zdania o Lehim?

 E. Poproś uczniów, aby zastanowili się nad poniższymi pytaniami: Czy wśród waszych 
znajomych jest ktoś, kto — podobnie jak Lehi — „[wybrał] to, co dobre”? W jaki sposób 
chcielibyście naśladować przykład tej osoby? Daj uczniom czas do namysłu i poproś 
jedną lub dwie osoby o podzielenie się swoimi przemyśleniami. Potem podziel się wła-
snymi przemyśleniami.

Uwaga dla nauczyciela: W podsumowaniu lekcji zachęć uczniów, aby zastanowili się nad 
tym, czy ich wybory prowadzą ich ku wolności i życiu wiecznemu czy ku zniewoleniu, 
duchowej śmierci i nieszczęściu. Zapewnij uczniów, że skutki każdej złej decyzji, którą 
być może już podjęli, mogą być naprawione dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i pokucie. 
Zaświadcz o Zbawicielu, o Jego Zadośćuczynienie i o Jego mocy wspierania nas w naszych 
wyborach, które mają prowadzić do szczęścia i życia wiecznego.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 2:27
Aby pomóc uczniom zapamiętać fragment: 2 Nefi 2:27, napisz na tablicy pierwszą literę 
każdego wyrazu: 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. (Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli ten fragment, 
tak aby się wyróżniał i mogli go łatwo znaleźć).

Poproś uczniów, aby wspólnie recytowali fragment: 2 Nefi 2:27 (korzystając z pisma świę-
tego, jeśli to jest konieczne) do momentu, aż będą mogli go powiedzieć, patrząc tylko na 
pierwsze litery zapisane na tablicy. Następnie wymaż kilka liter i poproś, aby wyrecytowali 
fragment ponownie. Wymazuj kolejne litery, aż tablica będzie czysta, a klasa będzie mogła 
recytować cały fragment z pamięci. Jako część tego ćwiczenia możesz przeczytać następu-
jącą wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów: „Fragment 
wyuczony na pamięć staje się wiernym przyjacielem, który nie słabnie z upływem czasu” 
(„Moc pism świętych”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 6).

Uwaga: Możesz znaleźć czas na to ćwiczenie w którymś momencie lekcji. Jeśli nie masz 
czasu, zastanów się nad wykorzystaniem tego ćwiczenia podczas innej lekcji.

Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 2:29. „Pragnienia ciała i zła, które w nim jest”
Ten fragment nie oznacza, że nasze ciała są złe. Opisuje 
raczej pewien aspekt naszego upadłego stanu. Leksykon 
Oddani wierze podaje następujące wyjaśnienie: „Ten 
upadły stan powoduje, że wewnątrz nas rozgrywa się 
konflikt. Jesteśmy duchowymi dziećmi Boga, w których 

tkwi potencjał, byśmy byli ‘uczestnikami boskiej natury’ 
(II List Piotra 1:4). Jednakże ‘jesteśmy niegodni przed 
[Bogiem], gdyż z powodu upadku ustawicznie skłaniamy 
się ku nieprawości’ (Eter 3:2). Ciągle musimy starać się 
przezwyciężać w sobie niegodziwe skłonności i pragnie-
nia” (Oddani wierze. Leksykon Ewangelii [2004], str. 
169–170).
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Wprowadzenie
Rozdział: 2 Nefi 3 zawiera słowa Lehiego skierowane 
do jego najmłodszego syna, Józefa. Lehi przywołuje 

proroctwo Józefa z Egiptu o roli Proroka Józefa Smitha, 
ujawnieniu Księgi Mormona i przywróceniu ewangelii.

LEKCJA 25

2 Nefi 3

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 3:1–25
Lehi przywołuje proroctwo Józefa z Egiptu o Proroku Józefie Smithie
Przed lekcją narysuj na tablicy następujący schemat.

Aby uczniowie mogli zrozumieć nauki zawarte w rozdziale: 2 Nefi 3, uprzedź ich, że 
rozdział ten zawiera informacje o czterech mężczyznach noszących to samo imię. Poproś 
uczniów, aby szybko sprawdzili cytaty podane pod postaciami na rysunku i ustalili, kogo 
symbolizuje każda postać. Gdy jeden z uczniów znajdzie odpowiedź, poproś go, aby 
zapisał ją na tablicy. (Pierwsza postać symbolizuje Józefa, syna Lehiego. Druga repre-
zentuje proroka Józefa, sprzedanego do Egiptu około 1700 lat przed narodzeniem Jezusa 
Chrystusa. Trzecia postać reprezentuje Proroka Józefa Smitha. Czwarta postać reprezentuje 
Józefa Smitha sen.).

Pokaż ilustrację przedstawiającą Proroka Józefa Smitha, na przykład obraz zatytułowany 
„Brat Józef” (62161; Ewangelia w malarstwie [2009], nr 87). Powiedz uczniom, że większość 
rozdziału: 2 Nefi 3 skupia się na proroctwie Józefa z Egiptu o Proroku Józefie Smithie.

Poproś trzech uczniów o przeczytanie kolejno wersetów: 2 Nefi 3:6–8. Poproś uczniów, aby 
rozpoznali słowa i zdania Józefa z Egiptu, których użył do opisania Józefa Smitha i dzieła, 
które miał wypełnić. (Możesz wyjaśnić, że Józef z Egiptu użył określenia „moje potomstwo” 
w znaczeniu „ludzie, którzy będą moimi potomkami”). Na tablicy, pod postacią symbolizu-
jącą Józefa Smitha, zapisz słowa i zwroty znalezione przez uczniów. Powinni zwrócić uwagę 
na takie zwroty, jak: „wybrany ‘widzący’ dla mojego potomstwa”, „będzie miał uznanie”, 
„zapoznanie ich z moimi obietnicami” i „uczynię go wielkim w Moich oczach”.

• Po przeczytaniu fragmentu: 2 Nefi 3:6–8, czego dowiedzieliście o Proroku Józefie 
Smithie? (Pomóż uczniom zrozumieć, że Pan powołał Proroka Józefa Smitha, aby 
przyczynił się do przywrócenia ewangelii).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 3:11–15. Poproś, aby poszukali 
dodatkowych określeń dzieła, jakie Bóg pragnął wypełnić poprzez Proroka Józefa Smitha. 
Po upływie wystarczającego czasu, zapytaj ich, co znaleźli. Dopisz ich odpowiedzi na tablicy 
pod ilustracją przedstawiającą Proroka Józefa Smitha. (Odpowiedzi mogą zawierać określe-
nia: „dla przekazania Mojego słowa”, „ze słabego uczynię go silnym”, „ci, którzy będą się 
starali go zniszczyć, zostaną zawstydzeni” i „będzie on nazwany […] po swoim ojcu”).

1

2 Nefi 3:3

2

2 Nefi 3:4

3

2 Nefi 3:14

4

2 Nefi 3:15
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Aby pomóc uczniom zrozumieć i zastanowić się nad rolą Proroka Józefa Smitha w dziele 
przywrócenia ewangelii, przeczytaj na głos fragment: 2 Nefi 3:11, szczególnie podkreślając 
zwrot: „aby przekazał Moje słowo”.

• Podajcie przykłady słowa Boga, które przekazał Józef Smith. (Odpowiedzi mogą dotyczyć 
Księgi Mormona, Nauk i Przymierzy, Perły Wielkiej Wartości, Tłumaczenia Józefa Smitha 
i własnych kazań Proroka).

W trakcie dyskusji podkreśl, że Józef z Egiptu przepowiedział, że Prorok Józef Smith ujawni 
Księgę Mormona. Możesz powiedzieć, że fragment: 2 Nefi 3:12 mówi o dwóch księgach: 
księdze napisanej przez potomków Józefa z Egiptu, którą jest Księga Mormona, oraz księ-
dze napisanej przez potomków Judy, którą jest Biblia. Możesz zaproponować, aby ucznio-
wie zapisali te uwagi w swoich pismach świętych.

Poproś uczniów, aby poszukali we fragmencie: 2 Nefi 3:12 określeń, które opisują wpływ, 
jaki Księga Mormona i Biblia mają wywrzeć na świecie, gdy „zrosną się razem”. (Na przy-
kład: „wykazanie fałszywych doktryn”, „zaprzestanie sporów” i „ustanowienie pokoju”).

Aby skłonić uczniów do refleksji nad tym, jak Księga Mormona wpłynęła na ich życie, 
zapytaj:

• Kiedy doświadczyliście mocy Księgi Mormona w waszym życiu lub widzieliście jej wpływ 
w życiu waszych przyjaciół lub członków rodziny?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 3:15. Poproś 
uczniów, aby zwrócili szczególną uwagę na określenie: „przywiedzie moje potomstwo 
do zbawienia”.

• W jaki sposób Księga Mormona przyczynia się do zbawienia ludzi?

• Jak zmieniło się wasze życie dzięki Księdze Mormona?

Aby pomóc uczniom zrozumieć i docenić misję Proroka Józefa Smitha, do której został po-
wołany przed narodzeniem, poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej 
wypowiedzi Prezydenta Brighama Younga:

„Na długo przed stworzeniem ziemi podczas narad w wieczności postano-
wiono, że Józef Smith będzie tym, który ujawni ludziom słowo Boże w ostat-
niej dyspensacji tego świata i otrzyma pełnię kluczy i mocy Kapłaństwa Syna 
Boga. Pan zwrócił Swój wzrok na niego i na jego ojca, i na ojca jego ojca, i na 
wszystkich jego przodków […] aż do Adama. Strzegł On tej rodziny i tych 
więzów krwi od ich początków aż do narodzenia się tego człowieka. Był on 

wybrany jeszcze przed narodzeniem, aby przewodzić tej ostatniej dyspensacji” (Discourses 
of Brigham Young, wybr. John A. Widtsoe [1954], str. 108).

Podsumuj fragment: 2 Nefi 3:16–24, wyjaśniając, że Józef z Egiptu porównał Józefa Smitha 
do Mojżesza. Poproś uczniów, aby poszukali słów i zwrotów, które opisują Proroka Józefa 
Smitha we fragmencie: 2 Nefi 3:24. Gdy podzielą się tym, co znaleźli, dopisz ich odpowie-
dzi na tablicy.

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Gordona B. Hinckleya. Poproś uczniów, aby 
rozpoznali w tej wypowiedzi prawdy objawione dzięki Prorokowi Józefowi Smithowi:

„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] […].

Wiedza o Boskiej Trójcy […].

Księga Mormona […].

[…] Przywrócone kapłaństwo […].

[…] Plan życia wiecznego dla rodzin […].

Niewinność małych dzieci […].

[…] Wspaniała doktryna zbawienia dla umarłych […].

Wieczna natura człowieka […].

[…] Zasada współczesnych objawień […].
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[…] W czasie swojego krótkiego trzydziestoośmioipółletniego życia przekazał nieporów-
nywalną z niczym ilość wiedzy, darów i doktryn” („The Great Things Which God Has 
Revealed”, Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 80–83).

Poproś jednego z uczniów, aby dopisał listę Prezydenta Hinckleya do listy na tablicy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Nauki i Przymierza 135:3. 
Wyjaśnij, że Starszy John Taylor z Kworum Dwunastu Apostołów, który potem został 
trzecim Prezydentem Kościoła, zapisał te słowa wkrótce po śmierci Proroka Józefa Smitha. 
Poproś uczniów, aby poszukali określeń, które mogliby dopisać do listy. Zapisz ich odpo-
wiedzi na tablicy.

Daj uczniom trochę czasu, aby przyjrzeli się liście na tablicy. Poproś ich, aby zastanowili się 
nad tym, czego dowiedzieli się o roli Proroka Józefa Smitha. Poproś, aby rozważyli, co wie-
dzą o Proroku i co czują, gdy o nim myślą i aby napisali odpowiedź na jedno z poniższych 
pytań w swoich dziennikach do studiowania pism lub notatkach z lekcji:

• Czego dowiedziałeś się dzisiaj lub co takiego poczułeś, co wzmocniło twoje świadectwo 
o Proroku Józefie Smithie?

• Co zrobił Józef Smith, czego nauczał lub co przywrócił, co ma dla ciebie „wielką wartość” 
(2 Nefi 3:7)?

Poproś uczniów, aby usiedli w parach. Zachęć ich, aby podzielili się nawzajem swoim 
świadectwem o Proroku Józefie Smithie. Jeśli masz na to czas, możesz zachęcić nie-
których uczniów, aby podzielili się świadectwem ze wszystkimi uczniami. Złóż własne 
świadectwo, że Pan powołał Proroka Józefa Smitha, aby przywrócił ewangelię. Poproś 
uczniów, aby z modlitwą szukali sposobów na dzielenie się swoim świadectwem o 
Proroku Józefie Smithie i Księdze Mormona z innymi ludźmi, szczególnie z przyjaciółmi 
i rodziną.

Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 3:12. W jaki sposób Księga Mormona 
i Biblia „zrosną się razem”
Wkrótce po opublikowaniu przez Kościół Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich Biblii Króla Jakuba — z Topi-
cal Guide (Przewodnikiem tematycznym) i przypisami od-
wołującymi się do wszystkich podstawowych pism świętych 
— Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto-
łów powiedział: „Stary Testament i Nowy Testament […] 
oraz […] Księga Mormona […] są teraz splecione razem w 
taki sposób, że gdy studiujesz jedno z nich, musisz zajrzeć 
do drugiego; gdy uczysz się z jednego, zostajesz oświecony 
przez drugie. Są one naprawdę niczym jedna całość w na-
szych rękach” („Scriptures”, Ensign, listopad 1982, str. 53).

2 Nefi 3:18. Kto miał przemawiać?
Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apo-
stołów skomentował tożsamość osób, o których mowa 
we fragmencie: 2 Nefi 3:18. Słowa w nawiasach stano-
wią komentarz Starszego McConkiego. Powiedział on: 
„Zwróćcie uwagę na te słowa Pana: ‘I spowoduję, że 
[Mormon] wyjawi twojemu potomstwu [Lamanitom], 
co spisali twoi potomkowie [Nefici] i ten, który będzie 
za niego przemawiał, będzie twoim potomkiem [Józef 
Smith] i on to ogłosi’. Oznacza to, że Mormon spisał 
Księgę Mormona, ale to, co spisał, wziął z zapisów 
proroków Nefitów i te zapisy, zebrane w jedną księgę, 
zostały przetłumaczone przez Józefa Smitha i przeka-
zane przez niego Lamanitom” (A New Witness for the 
Articles of Faith [1985], str. 426).

Pytania o odczucia
Prezydent Henry B. 
Eyring z Rady Prezydenta 
Kościoła poradził nauczy-
cielom, aby zadawali 
pytania, które „zachęcają 
uczniów do przypomi-
nania sobie własnych 
odczuć”. Powiedział: 
„Gdy zadamy pyta-
nie, roztropnie będzie 
poczekać przez chwilę, 
zanim poprosimy kogoś o 
wypowiedź. Nawet osoby, 
które się nie odezwą, 
będą myśleć o duchowych 
doświadczeniach. To przy-
wołuje obecność Ducha 
Świętego” („The Lord 
Will Multiply the Harvest” 
[przemówienie wygło-
szone do nauczycieli 
religii KSE, 6 lutego 1998], 
str. 6, adres internetowy: 
si.lds.org).
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Lekcja do samodzielnego studiowania
1 Nefi 20–2 Nefi 3 (Część 5.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Celem tej lekcji nie jest poniższe podsumowanie doktryn i 
zasad, o których uczniowie uczyli się studiując fragmenty: 
od 1 Nefi 20 do 2 Nefi 3 (Część 5.). Lekcja, której uczysz na 
podstawie części 5., skupia się tylko na kilku z tych doktryn 
i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, 
rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (1 Nefi 20–22)
Czytając, jak Nefi cytuje niektóre proroctwa Izajasza swoim 
braciom, uczniowie dowiadują się, że Pan zachęca tych, 
którzy są nieposłuszni, do pokuty i powrotu do Niego. Jest to 
dowód miłości Pana do nas i tego, że On nigdy o nas nie za-
pomni. Uczniowie dowiadują się także, że Pan obiecuje przy-
wrócić ewangelię i zebrać Izrael w dniach ostatnich, mimo że 
Izrael będzie rozproszony z powodu nieposłuszeństwa.

Dzień 2. (2 Nefi 1)
Uczniowie studiowali końcowe nauki Lehiego, których 
udzielał swojej rodzinie przed śmiercią. Lehi położył nacisk 
na to, że Pan błogosławi nas, gdy wypełniamy Jego przyka-
zania, a cofa błogosławieństwa, gdy nie przestrzegamy Jego 
przykazań. Lehi wiedział, że niedługo umrze, więc nakłaniał 
członków rodziny, aby uznali przywództwo Nefiego. Ucznio-
wie widzieli, że jesteśmy błogosławieni duchową pomyśl-
nością i bezpieczeństwem, gdy podążamy za przywódcami, 
powołanymi przez Boga.

Dzień 3. (2 Nefi 2)
Lehi wyjaśnił swojemu synowi Jakubowi dwie fundamen-
talne prawdy: (1) upadek Adama i Ewy jest istotną częścią 
planu szczęścia przygotowanego przez Ojca w Niebie i (2) 
poprzez Zadośćuczynienie Jezus Chrystus uwalnia nas od 
skutków Upadku i ofiaruje nam odkupienie naszych grze-
chów. Lehi wyjaśnił, że na skutek Upadku i Zadośćuczynienia 
mamy prawo wyboru między wolnością i życiem wiecznym 
a niewolą i śmiercią (zob. 2 Nefi 2:27).

Dzień 4. (2 Nefi 3)
W przemowie skierowanej do syna Józefa Lehi odniósł się 
do  proroctwa Józefa z Egiptu, które znalazło się na mo-
siężnych płytach. To proroctwo było przepowiednią, że Pan 
powoła Proroka Józefa Smitha, aby pomógł w przywróceniu 
ewangelii. Uczniowie byli poproszeni o napisanie w swoich 
dziennikach do studiowania pism o tym, jaką wartość dla 
nich ma dzieło Proroka Józefa Smitha.

Wprowadzenie
Ta lekcja ma na celu pomóc uczniom zrozumieć wieczne cele 
Boga. Lehi wiedział, że jego potomkowie mogą wybrać drogę 
prowadzącą do radości, wolności i życia wiecznego pod warun-
kiem, że zrozumieją i uwierzą w kluczowe doktryny, takie jak 
Upadek, Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, doktryna wolnej 
woli i doktryna posłuszeństwa (zob. 2 Nefi 2:25, 27). Zachęć 
uczniów, aby wybrali życie wieczne, aby ostatecznie „miłość 
[Boga] otaczała [ich] na wieczność” (2 Nefi 1:15), jak Lehiego.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 1–2
Przed śmiercią Lehi nakłania swoje dzieci, aby przestrzegały 
przykazań Boga i uczy je fundamentalnych doktryn planu 
zbawienia
Rozpocznij od przeczytania przez uczniów ostatniego zdania z 
fragmentu: 2 Nefi 3:25 („Zapamiętaj słowa umierającego ojca”). 
Zapytaj ich, dlaczego będą uważniej słuchać rad członka rodziny, 
który jest bliski śmierci.

Poniższe ćwiczenie pomoże uczniom lepiej zrozumieć prawdy, 
które Lehi podkreślał w swoich ostatnich słowach skierowanych 
do rodziny. To umożliwi im także wzajemną wymianę myśli na 
temat, w jaki sposób te prawdy pomogą im kroczyć ścieżką 
planu Ojca w Niebie w kierunku własnego zbawienia.

 1. Przydziel każdy z poniższych fragmentów pism świętych 
poszczególnym uczniom lub parom: 2 Nefi 1:16–20; 2 Nefi 
2:6–10; 2 Nefi 2:19–20, 22–25; i 2 Nefi 2:11–13, 27–29. (Jeśli 
w grupie jest mniej niż czterech uczniów, możesz dostosować 
to ćwiczenie i przydzielić uczniom więcej niż jeden fragment 
lub wybrać do dyskusji mniej fragmentów).

 2. Gdy uczniowie przeczytają te fragmenty, poproś, aby odpo-
wiedzieli na następujące pytania w swoich dziennikach do 
studiowania pism. (Możesz zapisać pytania na tablicy).

 a. Jakich kluczowych prawd uczył Lehi?
 b. Dlaczego te prawdy są ważne dla naszego wiecznego 

szczęścia?
 3. Po upływie wyznaczonego czasu, poproś uczniów lub pary o 

podzielenie się swoimi odkryciami. Zachęć tak wielu uczniów, 
jak to możliwe, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli i dlaczego 
jest to dla nich ważne.

Po zakończeniu ćwiczenia zapisz na tablicy następującą prawdę: 
Upadek Adama i Ewy jest istotną częścią planu szczęścia 
Ojca w Niebie.

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Josepha Fieldinga 
Smitha:

„Adam zrobił to, co miał zrobić. Skosztował tego owocu 
chociażby z jednego ważnego powodu. To pozwoliło przyjść 
na ziemię wam, mnie i każdemu na tym świecie […].
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[…] Gdyby nie Adam, nie byłoby tutaj mnie, nie byłoby was. 
Trwalibyśmy w oczekiwaniu w niebie, jako duchy” (w: Confe-
rence Report, październik 1967, str. 121–122).

Zadaj uczniom następujące pytania:

• Wymieńcie niektóre skutki Upadku, które Lehi opisał we frag-
mencie: 2 Nefi 2:21–24.

• Jak te konsekwencje przyczyniają się do naszego rozwoju 
przewidzianego w planie Ojca Niebieskiego w kwestii naszego 
zbawienia?

Dopisz na tablicy następującą prawdę: Poprzez Zadośćuczy-
nienie Jezus Chrystus odkupił nas od skutków Upadku i 
ofiarował nam odkupienie od naszych grzechów.

Aby dopomóc uczniom w głębszym zrozumieniu tej prawdy, 
poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos wypowiedź 
Starszego Josepha B. Wirthlina z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa — akt czystej miłości 
— przezwyciężył skutki Upadku i umożliwił powrót do obec-
ności Boga wszystkim ludziom. Częścią Zadośćuczynienia było 
przezwyciężenie śmierci fizycznej przez Zbawiciela i zapewnienie 
poprzez Zmartwychwstanie nieśmiertelności każdemu Bożemu 
dziecku. Zbawiciel pokonał też śmierć duchową i umożliwił życie 
wieczne, życie, którym żyje Bóg, najwspanialszy ze wszystkich 
Bożych darów” („Christians in Belief and Action”, Ensign, listo-
pad 1996, str. 71).

Zapytaj uczniów, jakie są niektóre błogosławieństwa 
Zadośćuczynienia?

Aby pomóc uczniom zrozumieć ważność wolnej woli w planie 
Ojca Niebieskiego, przeczytaj następującą wypowiedź Starszego 
Neala A. Maxwella z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Bez możliwości podejmowania decyzji, bez wolności wyboru i 
bez przeciwności nie byłoby prawdziwego życia. […] Naprawdę 
nie możemy ani wzrastać duchowo, ani być prawdziwie szczę-
śliwi, jeśli i dopóki nie używamy w mądry sposób naszej moralnej 
wolnej woli” (One More Strain of Praise [1999], str. 80).

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Mamy prawo wybrać 
wolność i życie wieczne lub niewolę i śmierć.

Poproś uczniów, aby wrócili do ćwiczenia 4. z dnia 3. w swoich 
dziennikach do studiowania. Poproś kilku z nich, aby powiedzieli, 
czego nauczyli się o wolnej woli z fragmentu: 2 Nefi 2:26–29.

Przeczytaj na głos następującą wypowiedź Proroka Józefa Smitha:

„Aby osiągnąć zbawienie, musimy przestrzegać wszystkich, a nie 
tylko niektórych, przykazań Boga” (Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph Smith [2007], str. 161).

By pomóc uczniom w zrozumieniu tego, jak ważne jest posłu-
szeństwo, możesz zadać następujące pytania:

• Jak myślicie, dlaczego Lehi podkreślał kwestię posłuszeństwa 
w swoich ostatnich radach dla rodziny przed śmiercią?

• Jakie wasze doświadczenia uświadomiły wam, że Pan błogo-
sławi nas, gdy przestrzegamy Jego przykazań, a gdy ich 
nie przestrzegamy — wstrzymuje błogosławieństwa? 
(Dopisz tę prawdę do listy na tablicy).

Na zakończenie lekcji przeczytaj następującą wypowiedź 
Prezydenta Boyda K. Packera, Prezydenta Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„Posłuszeństwo to duchowe lekarstwo o wielkiej mocy. Przy-
pomina cudowny lek na wszystko” („Balm of Gilead”, Ensign, 
listopad 1987, str. 18).

Złóż świadectwo o tym, że Bóg kocha twoich uczniów i pragnie 
pomagać im przezwyciężać konsekwencje Upadku i otrzymać 
życie wieczne.

Następna część: (2 Nefi 4–10)
Po śmierci Lehiego Laman i Lemuel znowu chcieli odebrać życie 
Nefiemu. W jaki sposób Pan ostrzegł Nefiego i uratował mu 
życie? Co stałoby się z naszymi ciałami i duchami, gdyby nie było 
Zadośćuczynienia? Uczniowie znajdą odpowiedzi na te pytania, 
czytając: 2 Nefi 9:7–9.
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Wprowadzenie
Po śmierci Lehiego, Laman i Lemuel rozgniewali się na 
Nefiego „z powodu napomnień Pana”, które Nefi im 
przekazał (zob. 2 Nefi 4:13–14). Zmartwiony nastawie-
niem i zachowaniem braci oraz przygnębiony własnymi 

słabościami i grzechami Nefi zapisał swoje uczucia w 
poetycki, pełen ekspresji sposób. Opisał swoją miłość do 
pism świętych i swoją wdzięczność za błogosławieństwa 
oraz siłę, które otrzymał od Pana (zob. 2 Nefi 4:15–35).

LEKCJA 26

2 Nefi 4

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 4:1–11
Lehi udziela rad rodzinie i błogosławi ją
Zanim rozpoczniesz lekcję, zapisz na tablicy następujące pytanie:

Gdybyś był lub była gorliwym w wierze dziadkiem lub babcią, a twoje dzieci nie zachowywa-
łyby standardów ewangelii, jakiej rady udzieliłbyś lub udzieliłabyś swoim wnukom?

Rozpocznij zajęcia od pytania zapisanego na tablicy. Gdy uczniowie odpowiedzą, spytaj:

• Jakie obowiązki spoczywają na rodzicach i dziadkach w zakresie nauczania ich dzieci i 
wnuków?

W trakcie dyskusji możesz przeczytać lub poprosić uczniów o przeczytanie następującego 
cytatu:

„Rodzice mają święty obowiązek wychowywania swoich dzieci w miłości i prawości, zaspo-
kajania ich potrzeb fizycznych i duchowych, nauczania ich miłości i służby wzajemnej, zacho-
wywania przykazań Boga i bycia przestrzegającymi prawa obywatelami niezależnie od tego, 
gdzie mieszkają. Mężowie i żony — matki i ojcowie — staną przed Bogiem, aby być przez 
Niego osądzeni za wypełnienie tych zobowiązań. […] W razie potrzeby powinna służyć po-
mocą dalsza rodzina” („Rodzina: Proklamacja dla świata”, Ensign, listopad 2010, str. 129).

Rozpocznij omawianie rozdziału: 2 Nefi 4, mówiąc, że Lehi przed śmiercią, poradził swoim 
potomkom, aby przestrzegali przykazań. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 
2 Nefi 4:3–11 i rozpoznanie w nim osób, które Lehi nauczał i rad, których im udzielił.

• Kogo nauczał Lehi? (Zob. 2 Nefi 4:3, 8, 10–11).

• Co obiecał Lehi dzieciom Lamana i Lemuela? (Zob. 2 Nefi 4:7, 9).

• Na podstawie fragmentu: 2 Nefi 4:5, jakim obowiązkiem, waszym zdaniem, Pan obarczył ro-
dziców? (Uczniowie mogą odpowiedzieć różnymi słowami na to pytanie, ale upewnij się, że 
rozumieją, iż rodzice mają nadany przez Boga obowiązek nauczania dzieci ewangelii).

• Wymieńcie kilka prawd, których nauczyliście się od swoich rodziców lub dziadków.

Zachęć uczniów do tego, aby stali się silnymi ogniwami w swoich rodzinach — aby żyli 
zgodnie z ewangelią i przygotowywali się do roli prawych rodziców. Możesz pokazać pla-
kat: „Be a Strong Link” („Bądź silnym ogniwem”) (zob. strona internetowa: http://lds.org/
liahona/2003/09/poster?lang=eng).

2 Nefi 4:12–35
Nefi przyznaje, że jest niedoskonały i mówi o swoim zaufaniu do Pana
Napisz na tablicy: Moja dusza lubuje się w … {2 Nefi 4:15}

Poproś uczniów, aby zapisali to stwierdzenie w swoich dziennikach do studiowania lub 
notatkach z lekcji i dokończyli je, dopisując rzeczy, które są cenne dla ich dusz.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 4:15–16, z którego 
uczniowie dowiedzą się, jak Nefi dokończył to zdanie.

Zapisywanie 
na tablicy
Cytat skłaniający do 
refleksji lub pytanie za-
pisane na tablicy mogą 
zainteresować uczniów 
i skupić ich uwagę na 
lekcji. Możesz również 
zapisać na tablicy inny 
materiał lekcyjny, jak 
odnośniki do pism świę-
tych, tabele i wykresy. 
Zależnie od długości i 
użyteczności materiału, 
możesz umieścić go na 
tablicy przed rozpoczę-
ciem zajęć. To pomoże 
ci zaoszczędzić czas 
podczas lekcji i uniknąć 
niepotrzebnych przerw.
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• Co możemy robić, jeśli nasze dusze „lubują się” w pismach świętych?

• Co oznacza dla was „lubować się” w sprawach Pana?

• Nefi powiedział, że w sercu rozważa rzeczy, które widział i słyszał. Co to oznacza dla was?

Zaznacz, że Nefi doświadczył w swoim życiu wielkiej radości. Natknął się też na wiele 
trudności. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 4:12–13, z którego 
dowiedzą się, z jakimi problemami mierzył się Nefi w tym okresie swego życia. (Śmierć 
Lehiego, gniew Lamana i Lemuela oraz synów Ismaela).

Wiele problemów Nefiego wynikało z działań i nastawienia jego starszych braci. Ale Nefi czuł się 
przygnębiony także z powodu własnych słabości. Zapisz na tablicy: Moje serce cierpi z winy  …

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 4:17–18 i odnalezienie przyczyn smutku 
Nefiego.

Po upływie wyznaczonego czasu zapytaj ich, co znaleźli. Zwróć ich uwagę na słowa: 
nędzny, ciało i zwodzić w tych wersetach. Wyjaśnij, że słowo nędzny oznacza „nieszczę-
śliwy” lub „złej jakości”. W pismach świętych słowo ciało często jest odniesieniem do 
naszych słabości, bo żyjemy w upadłym stanie. Słowo zwodzić oznacza tu „osaczać” lub 
„wywierać nacisk ze wszystkich stron”.

• Podajcie kilka przykładów trudności, które mogą nas zwodzić. (Odpowiedzi mogą za-
wierać problemy w domu, presję rówieśników, trudności z nauką w szkole czy pokusy).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 4:19. Możesz podpowiedzieć 
uczniom, aby podkreślili zdanie: „Jednakże wiem, komu zaufałem”. Zaznacz, że we fragmen-
cie: 2 Nefi 4:19 zmienia się nastrój wypowiedzi Nefiego, od smutnego do pełnego nadziei.

• Co, według was, miał na myśli Nefi, gdy powiedział: „Wiem, komu zaufałem”?

• W jaki sposób pamiętanie o Panu i Jego dobroci wzmacnia nas w chwilach zniechęcenia?

Przeczytaj na głos fragment: 2 Nefi 4:20–25. Poproś uczniów, aby w tym czasie śledzili 
tekst. Poproś ich, aby poszukali słów i zdań, które mówią o tym, że Bóg wspiera tych, 
którzy Mu ufają.

• Które słowa lub zdania we fragmencie: 2 Nefi 4:20–25 mają dla was szczególne znacze-
nie? Dlaczego?

• Pomyślcie o chwilach, w których Pan dał wam wsparcie lub pomógł w trudnych okolicz-
nościach. Jak wam pomógł? Jak to doświadczenie wpłynęło na was?

Możesz wyznaczyć uczniom trochę czasu na zastanowienie się nad tymi doświadczeniami 
i zapisanie ich w dziennikach do studiowania. Pomocne dla nich będzie też, jeśli opowiesz 
im o chwilach w twoim życiu, gdy Bóg okazał ci wsparcie i podtrzymał cię na duchu.

Pomóż uczniom zrozumieć, że pamięć Nefiego o tym, co Pan uczynił dla niego w przeszło-
ści i docenienie tego, dały mu nadzieję i odwagę, dzięki czemu poczuł się lepiej. Poproś 
uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 4:26–30, szukając opisów tego, w jaki 
sposób doświadczenia Nefiego wpłynęły na jego pragnienie bycia prawym. Poproś kilku 
uczniów, aby podzielili się tym, co przeczytali.

Poproś kilku uczniów o przeczytanie na zmianę wersetów: 2 Nefi 4:30–35. Wspólnie znajdź-
cie to, do czego Nefi zobowiązał się przed Panem i błogosławieństwa, które otrzymał.

• Czego możemy się nauczyć z tej modlitwy, a co może nam pomóc w naszych indywi-
dualnych modlitwach? (Uczniowie mogą różnie wypowiadać swoje myśli, ale upewnij 
się, że rozumieją, iż szczera modlitwa może wzmocnić nasze postanowienie, aby 
pokonać grzech i zniechęcenie).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o chwilach, w których modlitwa pomogła im przezwyciężyć 
grzech lub zniechęcenie. Możesz poprosić, aby podzielili się swoimi doświadczeniami lub 
zapisali je w dziennikach do studiowania pism.

Daj uczniom chwilę na poszukanie w rozdziale: 2 Nefi 4 fragmentu, który odzwierciedla ich 
pragnienia. Po upłynięciu wyznaczonego czasu przeczytaj następującą wypowiedź Starszego 
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów o tym, jak modlitwa sprzyja ducho-
wemu wzrostowi:

„Mogą być rzeczy w naszym charakterze, zachowaniu lub dotyczące naszego duchowego 
wzrostu, co do których potrzebujemy rady Ojca Niebieskiego w czasie porannej modli-
twy. Po wyrażeniu adekwatnych podziękowań za otrzymane błogosławieństwa, prosimy 

Czytanie pism 
świętych na głos
Od czasu do czasu czytaj 
na głos fragmenty z 
pism świętych. Dzięki 
temu uczniowie będą 
mogli usłyszeć i poczuć 
miłość, jaką żywisz do 
pism świętych, a to może 
zmotywować ich do 
osobistego studiowania 
pism świętych. Dzięki 
temu będziesz mieć też 
pewność, że któryś szcze-
gólny aspekt, prawda 
czy zasada zostaną 
odpowiednio podkre-
ślone. Uczniowie będą 
też czerpać korzyści z 
czytania pism świętych 
na głos sobie nawzajem, 
a także podczas osobi-
stego studiowania.
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o zrozumienie, wskazówkę i pomoc w czynieniu rzeczy, których nie możemy zrobić, gdy 
polegamy wyłącznie na swojej sile. Na przykład, gdy modlimy się, możemy:

• Zastanawiać się nad sytuacjami, w których odzywaliśmy się szorstko lub w nieodpowiedni 
sposób do osób, które są nam najbliższe.

• Zdać sobie sprawę z tego, że dobrze wiemy, jak należy postępować, ale nie zawsze tak 
postępujemy.

• Wyrazić skruchę za swoje słabości i za to, że nie odsuwamy bardziej stanowczo tego, co 
jest w nas naturalne.

• Zdecydować, że będziemy pełniej wzorować swoje życie na Zbawicielu.

• Prosić o większą siłę do tego, aby czynić lepiej i stawać się lepszym” („Módlcie się cały 
czas”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 41).

Zakończ, odnosząc się do zwrotu zapisanego na tablicy wcześniej („Moja dusza lubuje 
się w…” i „Moje serce cierpi z winy…”). Powiedz, że jesteś pewien, że gdy poszukujemy 
wsparcia Pana w obliczu trudnych sytuacji, doświadczamy szczęścia i spokoju.

Omówienie fragmentów do opanowania
Uwaga: Być może czas przeznaczony na tę lekcję pozwoli na powtórzenie fragmentów do 
opanowania. Możesz przeprowadzić to ćwiczenie na początku zajęć, jako przerywnik w 
środku lekcji lub na zakończenie. Niech nie zajmuje ono zbyt wiele czasu lekcji. Aby dowie-
dzieć się o innych ćwiczeniach na powtórzenie materiału, zajrzyj do aneksu na końcu tego 
podręcznika.

Quizy mogą pomóc uczniom w zapamiętywaniu wyuczonego materiału oraz w mierzeniu 
swoich postępów. Wybierz kilka nowych fragmentów do opanowania i poproś uczniów o 
ich przeczytanie i zaznaczenie w swoich pismach świętych. Następnie przeprowadź quiz 
na podstawie tych fragmentów oraz innych fragmentów do opanowania, które uczniowie 
już znają. Zapisz na tablicy słowo lub zdanie kluczowe dla każdego fragmentu. Znajdziesz 
je na zakładce do seminarium. Poproś uczniów, aby znaleźli fragment w swoich pismach 
świętych odpowiadający temu słowu lub zdaniu kluczowemu.

Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 4:16–35. Przezwyciężanie naszych grzechów 
i słabości
Gdy studiujemy poruszające błaganie Nefiego, aby Pan po-
mógł mu przezwyciężyć jego grzechy i słabości, widzimy, 
że my też możemy prosić Pana o tę pomoc. Słowa Nefiego 
powtarzają się w wypowiedziach proroków dni ostatnich.

Prorok Józef Smith nauczał:

„Im bardziej człowiek zbliży się do doskonałości, tym 
wyraźniejsze będą jego poglądy i większa radość, aż prze-
zwycięży zło w swoim życiu i straci pragnienie grzechu” 
(Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 
[2007], str. 210–211).

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów 
świadczył o błogosławieństwach, które otrzymamy, gdy 
odpokutujemy:

„Dlaczego nasz Ojciec w Niebie i Jego Syn przykazują nam, 
abyśmy pokutowali? Z powodu miłości do nas. Wiedzą, że 
wszyscy przekroczymy wieczne prawa. Czy są to małe czy 
duże wykroczenia, sprawiedliwość domaga się zadośćuczy-
nienia za każde złamane prawo i odbiera radość tego życia 

i przywilej powrotu do Ojca w Niebie. Jeśli sprawiedliwości 
nie stanie się zadość, w Dniu Sądu sprawi ona, że zosta-
niemy wygnani sprzed oblicza Boga i będziemy podlegali 
Szatanowi [zob. 2 Nefi 9:8–10; 2 Nefi 2:5].

To dzięki naszemu Mistrzowi i Jego odkupieniu możemy 
uniknąć potępienia. Dzieje się to poprzez wiarę w Jezusa 
Chrystusa, posłuszeństwo Jego przykazaniom i wytrwanie 
w prawości do końca życia.

Czy w pełni korzystacie w swoim życiu z odkupicielskiej 
mocy pokuty i dzięki temu cieszycie się większym pokojem 
i radością? Uczucia pomieszania i zniechęcenia są częstym 
sygnałem potrzeby pokuty. Także brak poczucia ducho-
wego ukierunkowania w życiu może być skutkiem prze-
kroczenia praw. Pełna pokuta złoży życie w jedną całość, 
jeśli jest taka potrzeba. Rozwiąże ona każde z duchowych 
skomplikowanych cierpień, które wynika z przekrocze-
nia praw. Ale w trakcie tego życia nie może ona uleczyć 
niektórych fizycznych konsekwencji, które są wynikiem 
poważnych grzechów. Bądźcie mądrzy i konsekwentnie 
żyjcie w granicach prawości ustalonych przez Pana” („The 
Path to Peace and Joy”, Ensign, listopad 2000, str. 25).
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Wprowadzenie
Dzięki ostrzeżeniu Pana Nefi i jego naśladowcy od-
dzielili się od Lamana, Lemuela i synów Ismaela. Żyli 

w prawości i szczęściu, podczas gdy naśladowcy Lamana 
i Lemuela odcięli się od Pana.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 5:1–8
Pan rozdziela naśladowców Nefiego i naśladowców Lamana i Lemuela
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad trudnymi problemami i decyzjami, z którymi się 
zmagają. Poproś, aby pamiętali o tych osobistych wyzwaniach, gdy będą czytać o reakcji 
Nefiego na trudności. Przypomnij im, że po śmierci Lehiego Nefi został duchowym przy-
wódcą rodziny. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 5:1–4, z którego 
dowiedzą się, z jakimi trudnościami borykał się Nefi.

• Co zrobił Nefi, aby znaleźć rozwiązanie swojego problemu, na podstawie fragmentu: 
2 Nefi 5:1?

• Co chcieli zrobić Laman i Lemuel, mimo modlitw Nefiego o pomoc?

Gdy uczniowie udzielą swoich odpowiedzi, możesz podkreślić, że odpowiedź na nasze 
modlitwy nie zawsze przyjdzie natychmiast lub w sposób, którego pragniemy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 5:5–8. Poproś uczniów, 
aby w tym czasie śledzili tekst, szukając opisu tego, co zrobił Pan, aby pomóc Nefiemu i 
jego naśladowcom.

Poproś uczniów, aby podsumowali to, czego dowiedzieli się z fragmentu: 2 Nefi 5:1–8. 
Prawdą, na którą możesz zwrócić uwagę, jest to, że Pan prowadzi ludzi, którzy wzywają 
go wiernie w modlitwie. W nawiązaniu do tych wersetów, zadaj następujące pytania:

• Dlaczego ważne jest, abyśmy pozostawali wierni, gdy odpowiedź na nasze modlitwy nie 
jest natychmiastowa lub jest inna niż chcieliśmy?

• W jaki sposób Pan nas ostrzega?

Gdy uczniowie odpowiedzą na to pytanie, możesz przeczytać następującą wypowiedź 
Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Nie możemy obrać złego kierunku, nie ominąwszy wcześniej ostrzeżenia” (cytowane 
w: Kenneth Johnson, „Yielding to the Enticings of the Holy Spirit”, Ensign, listopad 2002, 
str. 90).

• W jaki sposób możemy naśladować przykład Nefiego, gdy zmagamy się z naszymi 
problemami?

W trakcie dyskusji uczniów nad fragmentem: 2 Nefi 5:1–8 zaznacz, że oddzielenie Nefitów 
od Lamanitów było efektem nienawiści Lamana i Lemuela do Nefiego. To rozdzielenie 
trwało przez wieki, a potomkowie Lamana i Lemuela uczyli swoje dzieci, aby nienawidziły 
potomków Nefiego (zob. Mosjasz 10:12–17).

2 Nefi 5:9–18, 26–27
Nefici żyją szczęśliwie
Poproś uczniów, aby wspólnie przeczytali na głos fragment: 2 Nefi 5:27. Możesz zapropo-
nować, aby uczniowie zaznaczyli ten fragment. Napisz na tablicy słowo szczęście.

• Co według was oznacza „żyć szczęśliwie”?

Zwracaj się do 
uczniów po imieniu
Gdy prosisz ucznia, aby 
czytał lub uczestniczył w 
dyskusji, użyj jego imie-
nia. To pomoże stworzyć 
atmosferę miłości i sza-
cunku podczas nauki.

LEKCJA 27

2 Nefi 5
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LEKCJA 27

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującego stwierdzenia Starszego 
Marlina K. Jensena z Kworum Siedemdziesiątych:

„Pewne niezmienne zasady i prawdy wnoszą szczęście w nasze życie. 
Przez wiele lat temat ten bardzo mnie zajmował, bo czasem przechodziłem 
trudności i nie zawsze wykazywałem naturalną skłonność do szczęścia ani 
radosnego nastawienia, które zdaje się być cechą niektórych ludzi, a jednak 
jestem obficie błogosławiony i mam wszelkie powody do bycia szczęśliwym.

Z tego powodu wiele lat temu pewien fragment Księgi Mormona przykuł 
moją uwagę. […] Nefi założył społeczeństwo oparte na prawdach ewangelii i powiedział o 
nim: ‘I żyliśmy szczęśliwie’ (2 Ne. 5:27). Ten urywek wywarł na mnie duże wrażenie. […] 
Zastanawiałem się […], jakie mogą być swoiste cechy naprawdę szczęśliwego społeczeń-
stwa i życia, i zacząłem szukać wskazówek w zapisach Nefiego. […] Zachęcam was do 
własnych poszukiwań. To może być interesujące zajęcie trwające całe życie […].

[…] Te same wzorce i cechy codziennego życia, które czyniły szczęśliwymi Nefiego i jego 
lud 560 lat przed Chrystusem, przynoszą szczęście dzisiaj” („Living after the Manner of 
Happiness”, Ensign, grudzień 2002, str. 56, 61).

Zachęć uczniów, aby zrobili to, co zaproponował Starszy Jensen. Poproś ich o przeczyta-
nie po cichu fragmentu: 2 Nefi 5:6, 10–18, 26–27, szukając „cech naprawdę szczęśliwego 
społeczeństwa i życia”. Możesz zasugerować, aby zaznaczyli zasady, które przyczyniły się 
do szczęścia Nefitów. Po kilku minutach poproś kilku uczniów o zapisanie na tablicy tego, 
co znaleźli. (Odpowiedzi mogą dotyczyć tego, że Nefi i jego naśladowcy szli ze swoimi ro-
dzinami [werset 6]; byli posłuszni Panu [werset 10]; ciężko pracowali, aby zaspokoić swoje 
potrzeby [werset 11, 15–17]; zabrali ze sobą pisma święte [werset 12]; zbudowali świątynię 
[werset 16]; słuchali prawych przywódców [wersety: 18, 26].

Poproś uczniów o wybranie jednej lub dwóch zasad z tych zapisanych na tablicy i wyjaśnili, 
jak te zasady pomogły im „żyć szczęśliwie”.

Zależnie od tego, na co uczniowie zwrócą uwagę, możesz zadać kilka pytań, jak na 
przykład:

• Jakie błogosławieństwa spłynęły na lud Nefiego dzięki temu, że przestrzegał przykazań 
Pana (2 Nefi 5:10–11, 16)? Kiedy czuliście, że Pan jest z wami? W jaki sposób wpływ Pana 
na wasze życie przyczynił się do waszego szczęścia?

• W jaki sposób świątynia mogła pomóc tym ludziom „żyć szczęśliwie”? W jaki sposób 
świątynia wniosła więcej szczęścia w twoje życie lub życie osoby, którą znasz?

• W jaki sposób ciężka praca przyczynia się do szczęścia?

Poproś uczniów o podsumowanie tego, czego nauczyli się o wnoszeniu więcej szczęścia do 
własnego życia. Podczas gdy uczniowie mogą dzielić się różnymi zasadami, upewnij się, że 
rozumieją, iż zwiększa się nasze szczęście, gdy ewangelia Jezusa Chrystusa staje się 
naszym sposobem na życie. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy.

Poproś uczniów o przyjrzenie się swojemu życiu i znalezienie jednej rzeczy, którą zrobią, 
aby pełniej „żyć szczęśliwie”. Poproś ich o zapisanie tej rzeczy w swoich dziennikach do 
studiowania lub notatkach z lekcji. Podziel się świadectwem o zasadach i praktykach, które 
wniosły szczęście w twoje życie.

2 Nefi 5:19–25
Lamanici są przeklęci z powodu swojego nieposłuszeństwa
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 5:19–24 i poszukanie różnic 
pomiędzy Lamanitami a Nefitami w sposobie życia.

• Według fragmentu: 2 Nefi 5:20, jakie były konsekwencje nieposłuszeństwa Lamanitów?

Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że przekleństwo wspomniane w tym rozdziale ozna-
cza oddzielenie ich od Boga. Zmiana ich skóry była jedynie znakiem czy też symbolem ich 
przekleństwa. Aby wyjaśnić ten punkt poproś jednego z uczniów o przeczytanie następują-
cego oświadczenia Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha:

Dzielenie się 
przemyśleniami 
i odczuciami
Gdy młodzi ludzie 
wyrażają swoje myśli i 
uczucia dotyczące zasad 
ewangelii, zapraszają 
Ducha Świętego, a On 
pogłębia ich zrozu-
mienie i wzmacnia ich 
świadectwo. Możesz 
przyczynić się do tego, 
zachęcając uczniów, aby 
wyjaśniali zasady ewan-
gelii własnymi słowami. 
Możesz poprosić ich też, 
aby dzielili się istotnymi 
i pasującymi do lekcji do-
świadczeniami oraz aby 
świadczyli o tym, czego 
się dowiedzieli dzięki 
tym doświadczeniom.
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2 NEFI  5

„Skóra Lamanitów przyciemniała, aby odróżnić ich od Nefitów i zapobiec 
mieszaniu się tych dwóch ludów. Ciemna skóra była oznaką przekleństwa. 
Przekleństwo oznaczało wycofanie się Ducha Pana […].

Ciemna skóra ludzi, którzy przychodzą do Kościoła, nie jest już uznawana za 
oznakę przekleństwa. Wielu z nich to zachwycający nawróceni ludzie, którzy 
mają towarzystwo Ducha Pana” (Answers to Gospel Questions, zebr. Joseph 

Fielding Smith jun., 5 tomów [1957–1966], 3:122–123).

• W jaki sposób fragment: 2 Nefi 5:21 pomaga wam zrozumieć, dlaczego Lamanici zostali 
odcięci od Pana? (Możesz wyjaśnić, że „głaz” to innymi słowy „twardy kamień”. Mówiąc, 
że serca Lamanitów „stały się niczym głaz”, Nefi podkreśla zatwardziałość ich serc).

• Jakiego ostrzeżenia udzielił Pan Nefitom chcącym poślubić Lamanitów, którzy odrzucili 
ewangelię? (Zob. 2 Nefi 5:23).

• Dlaczego tak ważne jest, aby nie umawiać się na randki i nie poślubiać kogoś, kto nie 
słucha Pana? W jaki sposób tacy ludzie, z którymi spotykacie się i w końcu ich poślubiacie, 
mogą wpłynąć na wasze starania, aby żyć zgodnie z ewangelią? (Może dobrze byłoby 
przypomnieć uczniom, że Rada Prezydenta Kościoła doradziła: „Umawiaj się na randki 
tylko z osobami o wysokich standardach moralnych i tymi, w towarzystwie których mo-
żesz być wierny swoim zasadom” [Dla wzmocnienia młodzieży, (broszura, 2011), str. 4]).

• Jakich zasad możemy się nauczyć z fragmentu: 2 Nefi 5:20–24? (Gdy uczniowie mó-
wią o zasadach, upewnij się, że rozumieją, iż gdy ludzkie serca stają się nieczułe na 
wpływ Pana, oddzielają się od Niego).

Podkreśl, że fragment: 2 Nefi 5 ukazuje wielką różnicę między Nefitami i Lamanitami. 
My możemy wybrać, z kogo weźmiemy przykład. Poproś uczniów, aby pamiętali o tym, 
co zdecydowali się zrobić, aby „żyć szczęśliwie” w pełni. Powiedz, że jesteś pewny, że 
mogą naśladować przykład Nefitów i być naprawdę szczęśliwi.

Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 5:16. „Ja, Nefi, zbudowałem świątynię”
Starszy Marlin K. Jensen z Kworum Siedemdziesiątych 
wyjaśnił, w jaki sposób uczęszczanie do świątyni prowa-
dzi do szczęścia:

„Nefi pisze: ‘I ja, Nefi, zbudowałem śwątynię’ (2 Nefi 
5:16). Świątynia Nefiego być może różniła się pod 
pewnymi względami od świątyń dni ostatnich, ale jej 
podstawowy cel istnienia był ten sam: uczyć dzieci Boga 
Jego planu przygotowanego dla ich szczęścia, zwrócić je 
ku niemu oraz zapewnić obrzędy i przymierza niezbędne 
do osiągnięcia tego szczęścia.

Przeżywszy na tej pięknej ziemi już ponad pięć dekad, 
mogę uczciwie przyznać, że najbardziej dojrzałymi 
duchowo i najbardziej szczęśliwymi ludźmi, jakich znam, 
są żarliwi bywalcy świątyń. Istnieje słuszne tego wytłu-
maczenie. To właśnie w świątyni mówi się cały czas o 
pełni Boskiego planu, a każda taka wypowiedź przynosi 
większe zrozumienie i zobowiązanie do życia wedle 
Jego zamysłu […].

Dobrym sprawdzianem naszej kondycji w dążeniu do 
Chrystusa może być to, co myślimy o świątyni i o naszych 
doświadczeniach w niej. Świątynia może być synonimem 
słów: szczęście i radość. To dotyczyło Nefiego i jego ludu” 
(„Living after the Manner of Happiness”, Ensign, grudzień 
2002, str. 60).
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Wprowadzenie
Gdy Nefi zapisywał dzieje posługi swemu ludowi, włączył 
do zapisu dwudniowe wystąpienie swojego młodszego 
brata — Jakuba. To przemówienie znajduje się w rozdzia-
łach: 2 Nefi 6–10 i to jest pierwsza z trzech lekcji opartych 

na jego podstawie. Na początku swojego wystąpienia 
Jakub czyta proroctwa Izajasza mówiące o rozproszeniu 
i zgromadzeniu Izraela, ukazujące, że „Pan Bóg wypełni 
obietnice, które dał swym dzieciom” (2 Nefi 6:12).

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 6
Jakub świadczy o tym, że Pan będzie pamiętał o Swoim ludzie przymierza
Aby pomóc uczniom zrozumieć, że nauki Jakuba odnoszą się do ich życia, poproś ich o zasta-
nowienie się nad tym, jak by zareagowali, gdyby przyjaciel lub członek rodziny potraktował ich 
nieuprzejmie, odmawiając dania wiary temu, co by powiedzieli lub okazując zachowaniem lub 
nastawieniem, że nie mają ochoty dłużej na utrzymywanie z nimi kontaktu.

Poproś uczniów o zastanowienie się nad następującym pytaniem:

• Czy kiedykowiek zachowaliście się podobnie lub mieliście podobne nastawienie w sto-
sunku do Pana?

Powiedz, że w rozdziałach: 2 Nefi 6–8 możemy przyjrzeć się temu, jak Pan odpowiada 
ludziom, którzy odwrócili się od Niego. Te rozdziały zawierają zapis części kazania młod-
szego brata Nefiego, Jakuba. Pozostała część kazania Jakuba zapisana jest w rozdziałach: 
2 Nefi 9–10. Te rozdziały zostaną omówione na kolejnych dwóch lekcjach.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentów: 2 Nefi 6:3–4 i 9:1, 3. Poproś 
uczniów o wskazanie powodów, dla których Jakub wygłosił to kazanie.

Poproś jednego z uczniów o zapisywanie wypowiedzi uczniów. Poproś go o zapisanie na ta-
blicy nagłówka: Cele kazania Jakuba. Następnie poproś uczniów, aby powiedzieli o tym, co zna-
leźli w przeczytanych właśnie wersetach. Osoba przy tablicy powinna zapisywać odpowiedzi 
pod nagłówkiem. Pomóż uczniom zwrócić uwagę na to, że Jakub nauczał swój lud dla dobra 
ich dusz (2 Nefi 6:3). Chciał pomóc im chwalić imię Boga (2 Nefi 6:4), pamiętać o przymie-
rzach Pana (2 Nefi 9:1), „radować się i na zawsze [podnieść] głowy” (2 Nefi 9:3). Upewnij się, 
że te cele zostały wymienione i zapisane na liście. Zasugeruj, że podczas studiowania kazania 
Jakuba uczniowie mogą poszukać nauk, które przyczyniały się do wypełnienia tych celów.

Przerysuj na tablicy poniższą oś czasu. (Możesz narysować ją przed lekcją). Poproś jednego 
ucznia o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 6:4. Zaznacz, że Jakub rozpoczął swoje przemówie-
nie od słów, iż będzie przemawiał o sprawach mu współczesnych i przyszłych („o czasach 
obecnych i o tym, co ma nastąpić”).

Wskaż na cyfrę 1 na osi czasu.

• Co przydarzyło się Żydom w Jerozolimie, kiedy odwrócili się od Pana, nawiązując do 
słów Jakuba we fragmencie: 2 Nefi 6:8? (Niektórzy zginęli, inni zostali wzięci do niewoli. 
Możesz przypomnieć uczniom, ze Lehi, Jeremiasz i inni prorocy przepowiadali, że to się 
stanie. Ich proroctwa wypełniły się w 587 r. p.n.e., gdy Babilończycy podbili Jerozolimę i 
wzięli do niewoli do Babilonu wielu Żydów. Zobacz hasło „Chronology” w Bible Dictio-
nary dla tej daty i pozostałych dat).

LEKCJA 28

2 Nefi 6–8

600 r.  
p.n.e.

500 r.  
p.n.e.

400 r.  
p.n.e.

300 r.  
p.n.e.

200 r.  
p.n.e.

100 r.  
p.n.e.

1 r.  
n.e.

100 r.  
n.e.

1 2 3
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2 NEFI  6 – 8

Wskaż na cyfrę 2.

• Zgodnie z tym, co czytamy w pierwszym zdaniu z fragmentu: 2 Nefi 6:9, co ostatecznie 
miało się stać z potomkami Żydów, którzy zostali zniewoleni i uprowadzeni do Babilonu? 
(Mieli oni powrócić do Jerozolimy. To proroctwo wypełniło się około 537 r. p.n.e., gdy król 
Cyrus zezwolił Żydom wrócić do ojczyzny).

Wskaż cyfrę 3 i powiedz, że Jakub prorokował, iż Zbawiciel będzie wiódł Swe ziemskie 
życie wśród Żydów.

• Które zwroty we fragmencie: 2 Nefi 6:9–10 opisują, w jaki sposób Żydzi będą postępo-
wać wobec Zbawiciela w czasie Jego ziemskiej posługi i co będą czuli względem Niego? 
(Odpowiedzi mogą obejmować zwroty takie, jak: „ubiczują Go”, „ukrzyżują Go” i „znie-
czulą swe serca, a ich karki będą harde wobec” Niego).

• Co spotka Żydów, którzy odrzucą Mesjasza, o czym mówi fragment: 2 Nefi 6:10–11? 
(Będą gnębieni w ciele, rozpędzeni i znienawidzeni).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentów: 2 Nefi 6:6–7, 11–12, 14, 17. Możesz 
wyjaśnić, że w wersetach: 6–7 Jakub czyta proroctwo Izajasza dotyczące przywrócenia 
ewangelii i zgromadzenia domu Izraela. Poproś uczniów, aby znaleźli zwroty, które opi-
sują, jak Pan postąpi z domem Izraela — ludem przymierza z Panem — mimo że oni Go 
odrzucą. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli. Poprzez zadanie następujących 
pytań pomóż im zrozumieć znaczenie kilku spośród tych zwrotów:

• Co waszym zdaniem oznacza „czekać na Pana” (2 Nefi 6:7)?

• Jakub obiecał, że „Pan będzie łaskawy” Izraelowi (2 Nefi 6:11). W jaki sposób niektóre 
użyte przez was zwroty odnoszą się do miłosierdzia Pana?

• Jakub obiecał też, że Pan „odzyska” Izrael (2 Nefi 6:14). Co waszym zdaniem oznacza to, 
że Zbawiciel kogoś odzyska?

• Co musimy zrobić, aby dostąpić miłosierdzia, w myśl tego, co napisano we fragmencie: 
2 Nefi 6:11–12, 14?

Gdy uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami, upewnij się, że rozumieją, iż Pan jest 
miłosierny dla ludzi, którzy do Niego powracają.

Zaznacz, że w wersecie: 2 Nefi 6 Jakub mówi, że Pan jest miłosierny dla Swego ludu przy-
mierza, mimo że wcześniej lud ten był bardzo niegodziwy. Skoro Pan był miłosierny dla tych 
ludzi, zapewnij uczniów, że Pan będzie na pewno miłosierny dla każdego z nas, jeśli przyj-
dziemy do Niego i dochowamy naszych przymierzy z Nim. Poproś uczniów, aby zastanowili 
się nad tym, w jaki sposób Pan okazał miłosierdzie im samym. Poproś, aby zapisali następu-
jące zdanie w swoich dziennikach do studiowania lub notatkach z lekcji: Wiem, że Pan jest 
miłosierny, bo …. Następnie zachęć ich, aby dopisali to, co myślą i czują. Po upływie wyzna-
czonego czasu, możesz poprosić kilku z nich o podzielenie się tym, co napisali.

2 Nefi 7–8
Jakub przytacza proroctwo Izajasza dotyczące mocy odkupienia, jaką posiada 
Zbawiciel, aby wykupić Swój lud przymierza
Powiedz, że we fragmencie: 2 Nefi 7 i 8 Jakub czyta proroctwa zapisane przez Izajasza. Rozdział 
7. zawiera słowa Pana skierowane do członków domu Izraela, którzy zostali rozproszeni i wzięci 
do niewoli na skutek swoich grzechów. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 
2 Nefi 7:1. Możesz zachęcić uczniów do zaznaczenia pytań, które zadał Pan.

By pomóc uczniom zrozumieć pytania zawarte w wersecie 1., wyjaśnij, że zwroty „odpra-
wić”, „list rozwodowy waszej matki” i „sprzedać” odnoszą się do zerwania przymierza. 
Pomóż uczniom zrozumieć, że pytania Pana mogłyby być zapisane tak: „Czy odwróciłem 
się od was? Czy zapomniałem o przymierzu, które zawarliśmy?”.

• Jaka jest odpowiedź na te pytania? (Ta odpowiedź to „nie”. Pan nigdy nie odwraca się 
od nas i nigdy nie zapomina przymierzy, które z nami zawarł).

• Według wersetu: 2 Nefi 7:1 dlaczego ci ludzie byli oddzieleni od Pana i cierpieli w nie-
woli? (Oni zgrzeszyli i odwrócili się od Pana).

Zaznacz, że w wersecie: 2 Nefi 7:2 Pan zadaje inne pytanie, które może pomóc nam do-
strzec, że On chce nas wspierać i ma moc, aby to czynić. Poproś uczniów, aby znaleźli to 

Pisanie pomaga 
w wypowiedzi
Zanim uczniowie 
podzielą się swoimi 
przemyśleniami z innymi 
uczniami, po tym jak po-
prosisz ich, aby zapisali 
odpowiedzi w zeszycie, 
daj im czas na sformuło-
wanie ich koncepcji i na 
otrzymanie natchnienia 
od Ducha Świętego. 
Uczniowie być może 
chętniej podzielą się 
przemyśleniami, jeśli je 
najpierw zapiszą, a to, 
czym się wtedy podzielą, 
będzie na pewno dużo 
bardziej znaczące.
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pytanie i podkreślili je. („Czyż nazbyt krótka jest Moja ręka, że nie może wybawić lub nie 
mam mocy, żeby ocalić?”).

By pomóc uczniom zrozumieć to pytanie, zapytaj ich, jak sformułowaliby to pytanie swoimi 
słowami. (Jeśli nie mogą zrozumieć zwrotu: „czyż nazbyt krótka jest moja ręka”, poproś 
jednego ucznia, aby wyciągnął swoją rękę w kierunku innego ucznia, jak gdyby chciał mu 
zaoferować pomoc. Potem poproś ucznia z wyciągniętą ręką, aby „skrócił” ją, co zilustruje 
wycofanie pomocy, cofnięcie się). Uczniowie mogą przeformułować pytanie Pana na przy-
kład w ten sposób: „Czy wycofuję się lub nie wyciągam do was ręki, aby was odkupić? Czy 
wierzycie, że posiadam moc zbawienia was?”.

Powiedz uczniom, że w odpowiedzi na to pytanie pozostała część rozdziałów: 2 Nefi 7 i 8 
zawiera kilka przykładów, które ukazują pragnienie Zbawiciela, aby zbawić Jego lud przy-
mierza oraz przykłady, które ukazują Jego moc, aby to uczynić.

By pomóc uczniom odkryć dowody na to, że Zbawiciel pragnie odkupić Swój lud 
przymierza i ma moc, aby to uczynić, rozdziel następujące sześć fragmentów z roz-
działu: 2 Nefi 8 pomiędzy kilka grup uczniów: wersety: 1–3, 4–6, 7–8, 10–11, 12–13 i 14–16. 
(Jeśli masz w klasie 12 lub więcej uczniów, przydziel fragmenty parom lub innym małym 
grupom. Jeśli masz w klasie mniej niż 12 uczniów, przydziel więcej niż jeden fragment nie-
którym grupom). Poproś każdą grupę, aby znalazła zwrot w wyznaczonym fragmencie lub 
fragmentach, który ukazuje Pańskie pragnienie odkupienia nas i Jego moc, aby to uczynić. 
Po upływie wyznaczonego czasu poproś każdą grupę, aby przeczytała pozostałym uczniom 
zwrot, który wybrali. Poproś ich, aby podzielili się tym, czego dowiedzieli się z danego frag-
mentu. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli zwroty, które wybrali ich koledzy.

Podsumowując, odnieś się do listy celów Jakuba, zapisanej na tablicy. Zachęć uczniów, aby 
pomyśleli o przymierzach, które zawarli z Panem i o błogosławieństwach, które przyobiecał 
On ludziom, jeśli dochowają przymierzy. Podziel się swoim świadectwem o wierności Pana 
względem nas i o Jego przymierzach zawartych z nami i zaświadcz o Jego miłosierdziu 
i odkupieniu, którego możemy dostąpić, jeśli sami jesteśmy wierni swoim przymierzom 
zawartym z Nim.

Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 6:2. Jakie kapłaństwo mieli Lehi, 
Nefi i Jakub?
Jakub mówił o sobie, że był „powołany przez Boga 
i [otrzymał] kapłaństwo” i że był „wyświęcony przez 
[swojego] brata Nefiego” (2 Nefi 6:2). Gdy mówił o 
„kapłaństwie”, miał na myśli Kapłaństwo Melchizedeka. 
Prezydent Joseph Fielding Smith napisał, że „Nefici 
mieli Kapłaństwo Melchizedeka od czasów Lehiego do 
czasu, gdy ukazał im się Zbawiciel” (Answers to Gospel 
Questions, zebr. Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów, 
[1957–1966], 1:124).

2 Nefi 8. Zgromadzenie w ostatnich dniach
Proroctwo Izajasza zacytowane w rozdziale 2 Nefi 8 
mówi o zgromadzeniu Izraela w ostatnich dniach. Starszy 

Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów na-
uczał o duchowym charakterze tego zgromadzenia:

„Co w takim razie składa się na zgromadzenie Izraela? 
Na zgromadzenie Izraela składa się wiara we wszystko 
to, co Pan zaoferował Swemu starożytnemu ludowi i 
życie w zgodzie z tym. Na to zgromadzenie składa się 
wiara w Pana Jezusa Chrystusa, pokuta, chrzest, otrzy-
manie daru Ducha Świętego i przestrzeganie przykazań 
Boga. Składa się nań wiara w ewangelię, przystąpienie 
do Kościoła i przyjście do królestwa. Składa sie nań 
otrzymanie świętego kapłaństwa, otrzymanie obdaro-
wania w świętych miejscach z mocą z wysokości oraz 
otrzymanie wszystkich błogosławieństw Abrahama, Iza-
aka i Jakuba poprzez obrzęd małżeństwa celestialnego” 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], str. 515).
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Wprowadzenie
W kazaniu skierowanym do Nefitów Jakub cytuje na po-
czątku proroctwa Izajasza, które mówią o Panu odku-
pującym Swój lud przymierza. Ta część kazania Jakuba 
znajduje się w rozdziałach: 2 Nefi 6–8 (zob. lekcję 28. 
w tym podręczniku). Kontynuacja tego dwudniowego 
wystąpienia zawarta jest w rozdziałach: 2 Nefi 9–10. Po 
zacytowaniu słów Izajasza Jakub podzielił się własnym 
świadectwem o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa — o 

mocy Zbawiciela, aby ocalić nas od skutków Upadku i kon-
sekwencji naszych grzechów. Prezydent Joseph Fielding 
Smith uczył, że rozdział 2 Nefi 9 zawiera „jedną z najbar-
dziej pouczających rozpraw, które kiedykolwiek powstały, 
na temat zadośćuczynienia”. Powiedział on: „Każdy, kto 
poszukuje zbawienia, powinien uważnie przeczytać ten 
rozdział” (Answers to Gospel Questions, zebr. Joseph 
Fielding Smith jun., 5 tomów [1957–1966], 4:57).
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2 Nefi 9:1–26

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 9:1–9
Jakub wyjaśnia skutki Upadku
Przed rozpoczęciem zajęć napisz na środku tablicy: straszliwy potwór.

Na początku lekcji powiedz, że rozdział 2 Nefi 9 zawiera dalszy ciąg kazania, które ucznio-
wie zaczęli studiować na poprzedniej lekcji. Przypomnij uczniom, że w pierwszej części 
kazania, którego zapis znajduje się w rozdziałach: 2 Nefi 6–8, Jakub cytował słowa Izajasza, 
aby nauczać o miłosierdziu Zbawiciela i Jego mocy do wybawienia Swojego ludu przymierza 
ze stanu zguby i rozproszenia. W dalszej części kazania Jakub nauczał o tym, jak Zbawiciel 
wybawia nas wszystkich ze stanu upadku i grzechu.

Zwróć uwagę uczniów na słowa zapisane na tablicy.

• Co przychodzi wam do głowy, gdy myślicie o straszliwym potworze?

W odpowiedzi na to pytanie uczniowie mogą podawać wymyślone stworzenia. Jeśli będą tak 
robić, powiedz, że niektóre rzeczy w realnym świecie mogą być straszniejsze od wymyślonych 
stworzeń, ponieważ mogą one trwale okaleczać. Powiedz uczniom, że Jakub użył określenia 
„straszliwy potwór”, aby opisać warunki, w których wszyscy żyjemy i wieczny stan nieszczę-
ścia, który może z nich wyniknąć. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 
9:10 i odszukanie dwóch cech potwora, którego opisuje Jakub. Gdy uczniowie powiedzą, co 
znaleźli, dopisz ich odpowiedzi na tablicy w następujący sposób:

By pomóc uczniom zrozumieć znaczenie, w którym Jakub użył słów: śmierć i piekło, wyja-
śnij, że oba terminy oznaczają rodzaj oddzielenia. Gdy Jakub użył w przemówieniu słowa 
śmierć, miał na myśli „śmierć ciała”, która jest rozdzieleniem fizycznego ciała i ducha. Gdy 
użył słowa piekło, miał na myśli „śmierć ducha”, która oznacza oddzielenie człowieka od 
obecności Boga. W pismach świętych ten rodzaj oddzielenia często określany jest jako 
„śmierć duchowa”.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 9:6. Poproś, aby odszukali przy-
czynę śmierci fizycznej i duchowej.

• Jakie wydarzenie sprowadziło śmierć fizyczną i śmierć duchową na każdego z nas? 
(Może będziesz musiał wyjaśnić, że na skutek Upadku wszyscy ludzie są odcięci od 
obecności Boga i wszyscy ludzie w końcu umrą fizycznie).

Straszliwy potwór

śmierć piekło
„śmierć ciała” „śmierć ducha”
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Powiedz, że we fragmencie: 2 Nefi 9:7–9 Jakub naucza, co stałoby się z nami, jeśli nie 
byłoby Zadośćuczynienia, a skutki Upadku obowiązywałyby wiecznie. Aby przygotować 
uczniów do studiowania tego fragmentu, możesz wyjaśnić kilka słów z wersetu 7. — gdy 
Jakub mówił o „pierwszym wyroku wydanym na człowieka”, odnosiło się to do Upadku 
Adama i Ewy. Gdy mówił o „śmiertelnym ciele”, miał na myśli nasze fizyczne ciała, które 
umrą. Gdy mówił o „nieśmiertelnym ciele”, chodziło mu o nasze zmartwychwstałe ciała, 
które będą żyły wiecznie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 9:7–9. Poproś uczniów 
o odnalezienie zwrotów opisujących to, co stałoby się z naszymi ciałami i duchami, gdyby 
fizyczna i duchowa śmierć trwała wiecznie.

• Gdyby nie było Zadośćuczynienia, co stałoby się z naszymi ciałami?

• Gdyby nie było Zadośćuczynienia, co stałoby się z naszymi duchami?

By podkreślić, jakie byłoby nasze przeznaczenie, gdyby nie było Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa, poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej wypowiedzi 

Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„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 zmartwych-
wstanie i bez nadziei na niebo. Bez względu na to, czy wybralibyśmy bycie 

dobrymi czy złymi ludźmi, i tak bylibyśmy ‘aniołami diabła’ [2 Nefi 9:9 ]” („Moralna wolna 
wola”, Ensign, czerwiec 2009, str. 50).

2 Nefi 9:10–26
Jakub naucza, że poprzez Zadośćuczynienie Zbawiciel wybawia nas od skutków 
Upadku i oferuje nam przebaczenie naszych grzechów
Poproś uczniów o ponowne przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 9:10.

• Co Bóg przygotował dla nas, o czym czytamy w tym fragmencie?

Podkreśl, że głównym przesłaniem Jakuba w tym kazaniu jest to, że Bóg przygotował 
„sposób wydostania się z mocy […] śmierci i piekła”. Ten sposób ucieczki — ucieczki od 
fizycznej i duchowej śmierci, którą przyniósł Upadek — jest zapewniony przez zadość 
czyniącą ofiarę Jezusa Chrystusa.

Podziel klasę na dwie grupy. Poproś pierwszą grupę o przeczytanie po cichu fragmentów: 
2 Nefi 9:5, 19–21 i odnalezienie opisów ofiary, której dokonał dla nas Zbawiciel. Poproś 
drugą grupę o przeczytanie po cichu fragmentu: 2 Nefi 9:11–12, 15, 22 i odnalezienie 
zwrotów dotyczących wybawienia nas przez Jezusa Chrystusa od śmierci fizycznej. (Może 
przydać się zapisanie tych odnośników do wersetów na tablicy).

Gdy uczniowie przeczytają swoje wersety, zadaj pierwszej grupie następujące pytania:

• Dlaczego Zbawiciel chciał cierpieć, aby móc przynieść nam wyzwolenie ze śmierci 
fizycznej i duchowej? Które określenia mają dla was szczególne znaczenie?

• Jakub podkreślił, że Jezus Chrystus cierpiał ból wszystkich ludzi. Co to oznacza dla was? W 
jaki sposób ta wiedza wpływa na wasze odczucia dotyczące Zbawiciela? (By pomóc uczniom 
zastanowić się nad wagą ofiary Zbawiciela, możesz przerwać dyskusję i podkreślić, że Zbawiciel 
cierpiał ból wszystkich ludzi, którzy żyli i będą żyli na ziemi. Aby pomóc uczniom pomyśleć 
nad osobistym wymiarem ofiary Zbawiciela, możesz poprosić ich o zapisanie swoich imion 
obok wersetu 2 Nefi 9:21. Będzie to przypomnienie, że Zbawiciel cierpiał ich ból).

Zadaj drugiej grupie następujące pytania:

• Jakie określenia znaleźliście o Jezusie Chrystusie, który wybawił nas od śmierci fizycznej?

• Kto zmartwychwstanie i powróci do obecności Boga w myśl tego, co napisano we frag-
mencie: 2 Nefi 9:22?

Odnieś się ponownie do określenia „straszliwy potwór”, zapisanego na tablicy. Poproś uczniów, 
aby powiedzieli własnymi słowami, czego nauczał Jakub na temat sposobu naszego wybawie-
nia z mocy „potwora”. Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż poprzez Zadośćuczynienie 
Jezus Chrystus wybawia całą ludzkość od śmierci fizycznej i duchowej, którą przyniósł 
Upadek. Poproś jednego z uczniów, aby zapisał tę prawdę na tablicy.
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Przypomnij uczniom, że obok wyratowania całej ludzkości ze śmierci fizycznej i duchowej, 
spowodowanych Upadkiem, Jezus Chrystus może wyratować nas ze śmierci duchowej, 
spowodowanej naszymi grzechami.

Wyjaśnij, że Jakub opisał stan ludzi, którzy stają przed Bogiem ze swoimi grzechami. 
Poproś uczniów o odnalezienie tych opisów, w czasie gdy jeden uczeń przeczyta na głos 
fragment: 2 Nefi 9:15–16, 27.

• W jaki sposób Jakub opisał stan ludzi, którzy staną przed Bogiem ze swoimi grzechami?

Powiedz, że Jakub opisał także stan ludzi, którzy stają przed Bogiem i są czyści. Poproś 
uczniów o poszukiwanie tych opisów, w czasie gdy jeden uczeń czyta na głos fragment: 
2 Nefi 9:14, 18.

• W jaki sposób Jakub opisał stan ludzi, którzy staną przed Bogiem i będą czyści od grzechu?

Zaznacz, że wybawienie ze skutków Upadku jest darem dla całego rodzaju ludzkiego, zaś 
wyratowanie z konsekwencji naszych grzechów zależy częściowo od naszych pragnień 
i czynów. Zapisz poniższe zdanie na tablicy: Poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa 
możemy przezwyciężyć skutki naszych grzechów, jeśli…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 9:21, 23–24. Poproś 
uczniów o odnalezienie zwrotów, które mogłyby posłużyć jako dokończenie zdania na tablicy.

• Patrząc na ten fragment, jak uzupełnilibyście to zdanie? (Odpowiedzi uczniów powinny 
przypominać następujące zdanie: Poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa mo-
żemy przezwyciężyć skutki naszych grzechów, jeśli wierzymy w Jezusa Chrystusa, 
pokutujemy, jesteśmy ochrzczeni i wytrwamy do końca. Kiedy uczniowie odpowia-
dają, dokończ zdanie na tablicy).

Zakończ tę lekcję jednym z poniższych zadań. Oba zdania mają na celu pomóc uczniom 
pomyśleć o tym, co oznacza dla nich Zadośćuczynienie Zbawiciela i podzielić się swoimi 
odczuciami na Jego temat.

 1. Poproś uczniów, aby przebiegli wzrokiem fragment: 2 Nefi 9:1–22 i wyszukali wszyst-
kie te wersety, które zaczynają się od słowa Jak. Poproś uczniów o przeczytanie na głos 
pierwszego zdania z tych fragmentów.

Poproś uczniów, aby zapisali podobne zdania w swoich dziennikach do studiowania lub 
notatkach z lekcji, opisując swoje uczucia wdzięczności za Zbawiciela i za Jego ofiarę za 
nich. Zachęć ich, aby — za przykładem Jakuba — rozpoczęli każde zdanie od słowa Jak 
i zakończyli je wykrzyknikiem. Poproś kilku uczniów, aby podzielili się tym, co zapisali. 
Upewnij się jednak, że rozumieją, iż nie muszą dzielić się uczuciami i doświadczeniami, 
które są zbyt osobiste.

 2. Wspólnie zaśpiewajcie lub przeczytajcie hymn: „Podziwiam miłości czyn” (Hymny oraz 
pieśni dla dzieci, str. 38) lub inny hymn o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Poproś 
uczniów, aby wybrali te wersety w hymnie, które wyrażają ich uczucia do Zbawiciela 
i Jego zadość czyniącej ofiary. Pozwól im powiedzieć uczniom w klasie, które wersety 
wybrali, i wyjaśnić, dlaczego te wersety mają dla nich wartość.

Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 9:7. Jakie byłyby konsekwencje Upadku, 
gdyby nie było Zadośćuczynienia?
Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu 
Apostołów wyjaśnił, jakie byłoby nasze przeznaczenie 
bez Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa:

„Tak jak śmierć wydaje na nas wyrok i obraca wni-
wecz naszą wolną wolę, aż do momentu odkupienia 
przez Chrystusa, tak bez Jego łaski nasze grzechy i złe 
wybory skazałyby nas na wieczną przegraną. Nie byłoby 

sposobu, aby w pełni wydobyć się z brudu naszych 
pomyłek i stać się oczyszczonymi, nie moglibyśmy nigdy 
żyć znowu w obecności [Boga].

[…] Potrzebujemy Zbawiciela, Mediatora, który może 
przezwyciężyć skutki naszych grzechów i błędów, aby 
przestały być siłą rzeczy śmiertelne. To dzięki Zadość-
uczynieniu Chrystusa możemy wydostać się spod ciężaru 
złych wyborów i być usprawiedliwieni przez prawo, jak-
byśmy nie zgrzeszyli” („Moral Agency”, Ensign, czerwiec 
2009, str. 50).
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Wprowadzenie
Po złożeniu świadectwa o tym, że Jezus Chrystus wy-
bawia całą ludzkość ze skutków Upadku i oferuje nam 
zbawienie naszych grzechów, Jakub zakończył swoje 
kazanie. Ostrzegł przed postawą i działaniem, które 
prowadzą do stanu oddzielenia od Boga i świadczył o 
nastawieniu i czynach, które pozwalają ludziom przyjść 
do Chrystusa i osiągnąć zbawienie. Nazajutrz Jakub 
powtórzył, że Pan będzie pamiętał Swoje przymierza 
zawarte z domem Izraela i zgromadzi go, jeśli ludzie 

odpokutują i powrócą do Niego, mimo że dom Izraela 
był rozproszony z powodu grzechu. Jakub prorokował 
o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Prorokował też o 
tym, że ziemia obiecana jego ludowi będzie miejscem 
wolności, zabezpieczonym przed innymi narodami i 
wolnym od panowania królów. Jakub nakłaniał swój 
lud, aby zaakceptował wolę Boga i pamiętał, że może 
być zbawiony jedynie przez Bożą łaskę.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 9:27–54
Jakub zachęca wszystkich, aby przyszli do Chrystusa i ostrzega przed nastawie-
niem lub zachowaniem, które oddziela nas od Pana
Zapisz na tablicy zwroty: dlaczego potrzebuję pomocy i co muszę zrobić. Poproś grupę, 
aby wyobraziła sobie osobę chorą na straszną chorobę.

• Dlaczego ważne jest, aby ta osoba zrozumiała, że musi szukać pomocy?

• Dlaczego ważne jest, aby ta osoba wiedziała też, jak otrzymać pomoc?

• Co się stanie, jeśli ta osoba zrozumie, że potrzebuje pomocy, ale nie będzie wiedziała, 
co zrobić, aby ją otrzymać?

Przypomnij uczniom, że na poprzedniej lekcji studiowali skutki Upadku oraz konsekwencje 
naszych grzechów i dowiadywali się, dlaczego potrzebujemy Zbawiciela. Zaświadcz, że On 
chce nam pomóc i chce wybawić nas z naszych grzechów. Poproś uczniów, aby zastano-
wili się nad tym, czy wiedzą, co muszą zrobić, aby dostąpić wszystkich błogosławieństw 
Zadośćuczynienia.

Wyjaśnij, że Jakub pragnął pomóc swojemu ludowi wybrać „drogę życia wiecznego” 
(2 Nefi 10:23). Pomógł im zrozumieć, że dostąpią życia wiecznego tylko wtedy, jeśli „przy-
stąpią do Pana” (2 Nefi 9:41). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
2 Nefi 9:41. Poproś uczniów w klasie, aby odnaleźli opis „drogi”, którą, według Jakuba, 
powinniśmy iść.

• Co oznacza „przystąpić do Pana”? (Możesz zachęcić uczniów, aby wyobrazili sobie, że 
ich życie jest drogą. Poproś ich, aby po cichu pomyśleli, gdzie prowadzi ich ta droga. 
Czy ich decyzje przybliżają ich do Zbawiciela?).

• Jakich słów użył Jakub, aby opisać „drogę”? Czego uczą nas słowa: wąska i prosta w 
odniesieniu do drogi, którą powinniśmy kroczyć?

Zwróć uwagę, że w odniesieniu do wąskiej i prostej drogi Jakub przywołał obraz bramy. 
Napisał o Zbawicielu jako o osobie, która pilnuje bramy. Złóż swoje świadectwo o tym, że 
możemy dostąpić przebaczenia grzechów i otrzymać życie wieczne tylko dzięki Jezusowi 
Chrystusowi i Jego Zadośćuczynieniu. Wszystko, co robimy i co prowadzi nas do życia 
wiecznego — włączając w to obrzędy, które otrzymujemy, modlitwy, które wypowiadamy, 
świadectwa, które składamy i sposób, w jaki żyjemy — musi być dokonane w imię Jezusa 
Chrystusa.

• Dlaczego ważne jest dla was to, że Zbawiciel „nie zatrudnia tam żadnego sługi”? (Możesz 
zaznaczyć, że Pan powołuje sługi — na przykład biskupów i prezydentów palików — aby 
działali w Jego imieniu jako sędziowie ludu. Jednakże to On będzie naszym ostatecznym 
Sędzią i wystawi nam ostateczną opinię w zależności od sposobu, w jaki żyliśmy).

Nauczaj poprzez 
Ducha
Jako nauczyciel ewan-
gelii musisz poszukiwać 
przewodnictwa Ducha 
Świętego w trakcie przy-
gotowania się do lekcji i 
w trakcie nauczania. „A 
Duch będzie wam dany 
przez modlitwę wiary; 
a jeżeli nie otrzymacie 
Ducha, nie będziecie 
nauczać” (NiP 42:14).

LEKCJA 30

2 Nefi 9:27–54 i 2 Nefi 10
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2 NEFI  9 : 27– 54 I  2  NEFI  10

• W jaki sposób świadomość tego, że „nie można Go oszukać”, może wpłynąć na nasze 
wysiłki, aby przyjść do Niego?

Powiedz, że w pozostałej części rozdziału: 2 Nefi 9 nauki Jakuba pomagają nam zrozu-
mieć, w jaki sposób nasze nastawienie i działanie wpływa na naszą kondycję, aby przyjść 
do Zbawiciela. Czasem nasze nastawienie i działanie pomaga nam przyjść do Chrystusa, 
a czasem powstrzymuje nas od przystąpienia do Niego.

Aby pomóc uczniom odkryć niektóre z tych rodzajów nastawienia i działania, narysuj pionową 
linię na tablicy. Po jednej stronie linii napisz: Oddalanie się od Chrystusa. Poniżej tego napisz:

1. 2 Nefi 9:27–33

2. 2 Nefi 9:34–39

Po drugiej stronie linii napisz: Zbliżanie się do Chrystusa. Poniżej tego napisz:

3. 2 Nefi 9:23, 39, 42, 45–46

4. 2 Nefi 9:49–52

Przydziel każdemu uczniowi numer od 1 do 4. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu 
wersetów zapisanych przy przydzielonym im numerze. Poproś uczniów wyznaczonych 
do wersetów 1 i 2 o rozpoznanie postaw i czynów, które mogą oddalić nas od Zbawiciela. 
Poproś uczniów wyznaczonych do wersetów 3 i 4 o rozpoznanie postaw i czynów, które 
pomagają nam przyjść do Zbawiciela i dostąpić błogosławieństw Jego Zadośćuczynienia. 
Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli to, co znaleźli, w swoich pismach świętych.

Po kilku minutach poproś ochotników z grupy 1. i 2., aby podeszli do tablicy i wypisali 
postawy oraz czyny, które znaleźli, a które oddalają nas od Zbawiciela. Przedyskutujcie 
niektóre z ostrzeżeń Jakuba, używając kilku lub wszystkich poniższych pytań:

• Jakub wspomniał o uczeniu się i o pieniądzach — każda z tych rzeczy może być dobra. 
Jak nasze decyzje dotyczące uczenia się i pieniędzy mogą powstrzymywać nas od zbliże-
nia się do Pana? (Zwróć uwagę uczniów na to, że wersety: 2 Nefi 9:28–29 są fragmentem 
do opanowania. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli ten fragment).

• Jak myślicie, co oznacza być duchowo głuchym lub ślepym? (Zob. 2 Nefi 9:31–32).

• Zwrot „nieobrzezani w sercu” (2 Nefi 9:33) odnosi się do ludzi, których serca nie są 
otwarte na wpływ Boga i którzy nie chcą dochowywać przymierzy z Nim zawartych. W 
jaki sposób to uwarunkowanie przeszkadza nam w dostąpieniu pełni błogosławieństw 
Zadośćuczynienia?

• Jakie są niektóre formy kultu bożków w naszych czasach? (Zob. 2 Nefi 9:37).

Poproś uczniów z grup 3. i 4., aby podeszli do tablicy i wymienili postawy i czyny, które 
znaleźli, a które przybliżą nas do Zbawiciela i pomogą nam otrzymać błogosławieństwa 
Zadośćuczynienia. Aby pomóc uczniom przeanalizować to, co odkryli, zadaj kilka lub 
wszystkie z następujących pytań:

• We fragmencie: 2 Nefi 9:23 Jakub przypomina nam o przykazaniu Pana dotyczącym 
pokuty i chrztu. W jaki sposób odnowienie przymierzy zawieranych podczas chrztu 
poprzez przyjęcie sakramentu pomaga nam zbliżyć się do Pana i otrzymać błogosławień-
stwa Jego Zadośćuczynienia?

• Jak myślicie, co oznacza „dążenie do osiągnięcia tego, co duchowe”? (2 Nefi 9:39). Jakie 
są niektóre zajęcia, które mogą nam pomóc w dążeniu do osiągnięcia tego, co duchowe?

• Co oznacza „porzucić swe grzechy”? (2 Nefi 9:45).

• Jak myślicie, co miał na myśli Jakub, gdy mówił o piciu, jedzeniu i „radowaniu się obfito-
ścią”? (Zob. 2 Nefi 9:50–51. Możesz wyjaśnić, że te wersety odnoszą się do duchowego 
pożywienia).

Zaświadcz, że gdy przychodzimy do Pana i żyjemy w zgodzie z Jego wolą, jesteśmy 
obdarowani pełnią błogosławieństw Zadośćuczynienia. Zapisz tę zasadę na tablicy, 
nad listą, którą stworzyli uczniowie.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad dowodami prawdziwości tej zasady w swoim 
życiu. Poproś, aby zapisali w swoich dziennikach do studiowania lub w notatkach z lekcji, 
jak zbliżyli się do Zbawiciela poprzez jeden lub kilka typów postaw lub w wyniku jednego 
czy kilku działań z drugiej listy na tablicy. Poproś kilku uczniów, aby podzielili się tym, co 
zapisali (pomóż im zrozumieć, że nie powinni czuć się zmuszeni do tego, aby dzielić się 
doświadczeniami, które są dla nich zbyt osobiste).

Zapisywanie 
zadań na tablicy
Kiedy uczniowie zostali 
wyznaczeni do czytania 
kilku wersetów, może im 
pomóc zapisanie odno-
śników na tablicy. Dzięki 
temu uczniowie będą 
pamiętać, o co byli popro-
szeni i nie pomylą się.

2 Nefi 9:28–29 
to fragment do opano-
wania. Powróć do tego 
ćwiczenia pod koniec 
lekcji, aby pomóc 
uczniom w opanowaniu 
tego fragmentu.
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2 Nefi 10
Jakub zachęca swój lud, aby radował się i przyszedł do Pana
Zapytaj uczniów, czy dostali kiedyś prezent, który był szczególnie znaczący, bo ktoś do-
konał wielkiego wysiłku lub poświęcenia, aby go ofiarować. Możesz poprosić jednego lub 
dwóch uczniów o podzielenie się swoimi doświadczeniami.

• Jak możemy wyrazić wdzięczność za takie dary?

• Jak możemy wyrazić wdzięczność za dar Zadośćuczynienia Zbawiciela?

Wyjaśnij, że następnego dnia po wygłoszeniu kazania na temat Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa Jakub ponownie złożył świadectwo o Pańskim wyzwoleniu nas od konsekwencji 
grzechu. Nauczał swój lud o tym, jak powinni odpowiedzieć na dar Zadośćuczynienia.

Podsumuj fragment: 2 Nefi 10:1–19, mówiąc, że Jakub stale powtarzał, iż Pan będzie pa-
miętał Swoje przymierza zawarte z domem Izraela i zgromadzi go, jeśli ludzie odpokutują 
i powrócą do Niego, mimo że dom Izraela był rozproszony z powodu grzechu. Możesz 
zwrócić uwagę uczniów na to, że werset: 2 Nefi 10:3 jest pierwszym wersetem w Księdze 
Mormona, który używa tytułu Chrystus w odniesieniu do Zbawiciela.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 10:20, 23–25. Poproś 
uczniów w klasie, aby rozpoznali, do jakiego działania nakłania nas Jakub, gdy odpowia-
damy na dar Zadośćuczynienia. Możesz zachęcić uczniów do zaznaczenia tego, co znaleźli 
w tych fragmentach. Poproś ich, aby podzielili się tym, co znaleźli.

Przygotuj materiały zawierające następujące pytania (lub zapisz je na tablicy przed rozpo-
częciem lekcji). Poproś uczniów, aby wybrali jedno pytanie i podzielili się swoimi przemy-
śleniami i uczuciami dotyczącymi tego pytania z kolegą siedzącym obok.

• W związku z tym, czego uczyliśmy się o Zbawicielu, o czym chcielibyście zawsze pamię-
tać w odniesieniu do Jego osoby?

• Dlaczego pokuta jest ważnym sposobem, aby okazać naszą wdzięczność za to, co zrobił 
dla nas Pan?

• Czego dowiedzieliście się o Zbawicielu, co pomaga wam mieć nadzieję?

Zakończ wyjaśnieniem, że słowo: pogodzić się w wersecie: 2 Nefi 10:24 oznacza zaprowa-
dzić harmonię lub doprowadzić do zgody między ludźmi lub rzeczami. Na przykład dwoje 
przyjaciół powinno pogodzić się ze sobą po sprzeczce.

• Co według was oznacza „pogodzić się z wolą Boga”?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, czego dowiedzieli się i co czuli, gdy studiowali 
i dyskutowali nad rozdziałami: 2 Nefi 9–10. Poproś ich, aby szukali pomocy Ducha 
Świętego i za Jego wskazówkami ustalili, co zrobią, aby pogodzić się z wolą Boga i aby 
pełniej korzystać z błogosławieństw Zadośćuczynienia. Na przykład uczeń może zobo-
wiązać się do tego, że będzie słuchał jakiejś rady Pana (zob. 2 Nefi 9:29), porzuci jakiś 
konkretny grzech (zob. 2 Nefi 9:45) lub wybierze jakiś sposób, aby częściej przypominać 
sobie o Zbawicielu w ciągu każdego dnia (zob. 2 Nefi 10:20). Zachęć uczniów, aby zrobili 
wszystko, co konieczne, aby „pogodzić się z wolą Boga” (2 Nefi 10:24). Zaświadcz o 
błogosławieństwach takiego postępowania.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 9:28–29
Uwaga: Poniższe ćwiczenie ma pomóc uczniom w opanowaniu fragmentu: 2 Nefi 9:28–29. 
Z powodu czasu trwania dzisiejszej lekcji możesz wykorzystać to ćwiczenie innego dnia, 
gdy będzie więcej czasu.

Poprowadź uczniów w klasie we wspólnym czytaniu na głos fragmentu: 2 Nefi 9:28–29.

• Jakie pułapki mogą nas usidlić, gdy staramy się uczyć? Jak możemy starać się uczyć, 
unikając tych zasadzek?

• Co może nam pomóc „słuchać rady Boga”, gdy staramy się uczyć?

Zachęć uczniów do kontynuowania nauki w seminarium, a po ukończeniu programu 
seminarium — do uczęszczania na zajęcia instytutu.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
2 Nefi 4–10 (Część 6.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 2 Nefi 4–10 
(Część 6.), nie zakłada, że musisz ich wszystkich nauczać w ra-
mach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie 
na kilku doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z podszep-
tami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (2 Nefi 4–5)
Gdy uczniowie studiowali rozdział: 2 Nefi 4, skupili się na zasa-
dzie, że Bóg wspiera tych, którzy pokładają w Nim ufność (zob. 
2 Nefi 4:12–35) i zapisali w swoich dziennikach do studiowania 
jedną rzecz, która może pogłębić ich zaufanie do Boga. W 
rozdziale: 2 Nefi 5 znaleźli przykłady następujących prawd: Bez-
pieczeństwo płynie z przestrzegania objawień Boga (zob. 2 Nefi 
5:1–8). W miarę jak ewangelia Jezusa Chrystusa staje się naszym 
sposobem na życie, będziemy coraz szczęśliwsi (zob. 2 Nefi 
5:9–18, 26–27). Uczniowie zastanawiali się nad swoim życiem 
i określili, co mogą zrobić, aby „[żyć] szczęśliwie” w pełni.

Dzień 2. (2 Nefi 6–8)
Na tej lekcji uczniowie nauczyli się, że Pan jest miłosierny dla 
tych, którzy wracają do Niego (zob. 2 Nefi 6). Zastanawiali 
się, w jaki sposób Pan był dla nich miłosierny. Nauczyli się 
również, że Zbawiciel pragnie odkupić Swój lud i ma wszelką 
moc, aby tego dokonać (zob. 2 Nefi 7–8).

Dzień 3. (2 Nefi 9)
Gdy uczniowie rozpoczęli studiowanie rozdziału: 2 Nefi 9, 
dowiedzieli się, co by się stało, gdyby nie było Zadośćuczy-
nienia. Studiowali również następujące prawdy: Zadośćuczy-
nienie Jezusa Chrystusa wyzwala nas z fizycznej i duchowej 
śmierci, spowodowanej przez Upadek (zob. 2 Nefi 9:1–22). 
Poprzez zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa możemy 
przezwyciężyć konsekwencje naszych grzechów, jeśli mamy 
wiarę w Jezusa Chrystusa, pokutujemy, zostajemy ochrzczeni 
i trwamy do końca (zob. 2 Nefi 9:14–27). Uczniowie sporzą-
dzili notatkę wyrażającą ich uczucia, dotyczące poświęcenia 
Zbawiciela za nich.

Dzień 4. (2 Nefi 9–10)
Gdy uczniowie studiowali przypomnienie z rozdziału: 2 Nefi 9 
i studiowali rozdział: 2 Nefi 10, zastanawiali się nad tym, które 
z ich zachowań powodują oddzielenie ich od Pana, a które 
pomagają im się zbliżyć do Niego. Dowiedzieli się, że gdy wy-
bieramy, iż chcemy przystąpić do Pana i żyjemy zgodnie z Jego 
wolą, otrzymujemy pełnię błogosławieństw Zadośćuczynienia.

Wprowadzenie
Spośród wielu ważnych prawd, które uczniowie studiowali 
w tym tygodniu, podkreśl doniosłość Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa. Módl się o przewodnictwo odnośnie do tego, w jaki 
sposób najlepiej pomóc im zrozumieć i polegać na Zadośćuczy-
nieniu. Podczas nauczania zachęć uczniów, aby zastanowili się 
nad tym, co powinni robić, aby otrzymać błogosławieństwa 
Zadośćuczynienia Zbawiciela.

Uwaga: Gdy z modlitwą przygotowujesz lekcję, zastanów się 
nad potrzebami swoich uczniów — szczególnie tych, którzy 
zmagają się z trudnościami. Gdy modlisz się za konkretnych 
uczniów i szukasz przewodnictwa odnośnie do najlepszego 
sposobu nauczania doktryn i zasad, znajdujących się w pismach 
świętych, Duch Święty natchnie cię i dowiesz się, w jaki sposób 
zaspokoić potrzeby uczniów.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 4–5
Nefi wyraża swoje zaufanie do Pana; Pan oddziela Nefitów od 
Lamanitów; Nefici żyją szczęśliwie
Narysuj poniższą tabelę na tablicy lub przygotuj ją na kartkach, 
które wręczysz uczniom.

2 Nefi 4 2 Nefi 5

 1. Przeczytaj nagłówek 
rozdziału i przygotuj się do 
podsumowania rozdziału 
własnymi słowami.

 2. Przeczytaj fragment: 2 Nefi 
4:19 i wyjaśnij, co według 
ciebie znaczą słowa: „wiem, 
komu zaufałem”.

 3. Przeczytaj ponownie swój 
wpis z dziennika do studio-
wania z dnia 1., zadanie 4. i 
przygotuj się do omówienia 
jednego sposobu, w jaki 
chcesz pogłębić zaufanie do 
Pana.

 1. Przeczytaj nagłówek 
rozdziału i przygotuj się 
do podsumowania rozdziału 
własnymi słowami.

 2. Przeczytaj fragment: 
2 Nefi 5:27 i wyjaśnij, co 
według ciebie znaczy żyć 
„szczęśliwie”.

 3. Przeczytaj ponownie swój 
wpis z dziennika do studio-
wania z dnia 1., zadanie 6. 
Przygotuj się do opowie-
dzenia o jednym z działań 
Nefitów lub ich nastawieniu 
oraz w jaki sposób czynie-
nie tych samych rzeczy lub 
takie samo nastawienie 
wpływa na twoje szczęście.

Podziel uczniów w klasie na dwie grupy. Niech jedna grupa 
uczniów przygotuje się do nauczania materiału z rozdziału: 
2 Nefi 4, a druga grupa z rozdziału: 2 Nefi 5.

Przydziel każdemu uczniowi wyznaczonemu do pracy nad roz-
działem: 2 Nefi 4 ucznia pracującego nad rozdziałem: 2 Nefi 5. 
Poproś ich, aby podzielili się ze sobą materiałami, które przygoto-
wali w ramach swoich zadań.
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2 Nefi 6–8
Jakub prorokuje o rozproszeniu i zgromadzeniu Izraela i cytuje 
proroctwa Izajasza o lojalności Zbawiciela wobec ludu przymierza
Przypomnij uczniom, że 2 Nefi 6–9 obejmuje pierwszy dzień kaza-
nia, które Jakub skierował do swojego ludu. Relacja z drugiego dnia 
jego nauczania znajduje się w rozdziale: 2 Nefi 10. W rozdziale: 
2 Nefi 6 Jakub prorokuje, że Żydzi odrzucą Pana i zostaną rozpro-
szeni. Niech uczniowie przeczytają fragment: 2 Nefi 7:1–2, po czym 
poproś ich o sparafrazowanie jego treści własnymi słowami.

2 Nefi 9
Jakub naucza, w jaki sposób Zadośćuczynienie Zbawiciela 
uwalnia nas od skutków Upadku i konsekwencji grzechu
Podziel się poniższą wypowiedzią Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„Człowiek naprawdę nie pragnie jedzenia, dopóki nie odczuwa 
głodu, i podobnie nie pragnie zbawienia Chrystusa, dopóki nie 
pozna, dlaczego Go potrzebuje.

Nikt tak właściwie i naprawdę nie wie, dlaczego potrzebuje 
Chrystusa, dopóki nie zrozumie i nie zaakceptuje doktryny 
Upadku i skutków, jakie przyniósł on całej ludzkości. I żadna inna 
księga na świecie nie wyjaśnia tej zasadniczej doktryny lepiej niż 
Księga Mormona” („The Book of Mormon and the Doctrine and 
Covenants”, Ensign, maj 1987, str. 85).

Niech uczniowie wyobrażą sobie, że przyjaciel pyta ich: „Dla-
czego potrzebujemy Zbawiciela?”. Poproś członków klasy, aby 
przygotowali odpowiedź na to pytanie, opierając się na tym, 
czego nauczyli się w rozdziale: 2 Nefi 9. Niech przejrzą frag-
menty: 2 Nefi 9:7–10, 19–22, aby znaleźć odpowiedź. Poproś 
uczniów, aby podzielili się odpowiedziami na to pytanie.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć, w jaki sposób Jezus 
Chrystus może nas zbawić od skutków Upadku, przeczytaj po-
dobieństwo Josepha Fieldinga Smitha w materiale lekcyjnym dla 
fragmentu: 2 Nefi 9:10–27, Część 6.: Dzień 3., w podręczniku 
dla uczniów. Możesz rozważyć poproszenie jednego z uczniów, 
aby narysował na tablicy lub na kartce to, co opisał Prezydent 
Smith. Jeżeli zdecydujesz, aby uczeń rysował na tablicy lub 
kartce, możesz poprosić go o objaśnienie rysunku.

Poproś uczniów, aby pomyśleli o uczuciach, jakie by im towarzy-
szyły, gdyby byli uwięzieni w głębokim dole, oddzieleni od Boga 
z powodu dokonanych wyborów. Wyjaśnij, że bez Zadośćuczy-
nienia Jezusa Chrystusa, nie byłoby możliwości odpokutowania, 
nie byłoby nadziei i nikt nie mógłby uciec przed konsekwencjami 
grzechu.

Niech uczniowie przeczytają fragment: 2 Nefi 9:21–23, a na-
stępnie poproś kilkoro z nich o wyjaśnienie go własnymi sło-
wami. Choć mogą powiedzieć to w inny sposób, upewnij się, że 
poniższa prawda jest jasna: Poprzez Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa możemy przezwyciężyć konsekwencje grzechu.

Wyjaśnij, że jedną ze wspaniałych możliwości, jaką daje 
spotkanie w grupie, jest możliwość podzielenia się uczuciami 

i świadectwami. Poproś uczniów, aby podzielili się swymi 
uczuciami i świadectwami odnośnie do Jezusa Chrystusa i Jego 
Zadośćuczynienia. Jeśli mają z tym trudności, możesz poprosić 
ich o przeczytanie zapisów z dziennika do studiowania z dnia 3., 
zadanie 4. Możesz podzielić się swoim świadectwem.

Niech uczniowie wyobrażą sobie, że ktoś został dotknięty ciężką 
chorobą. Następnie przedyskutujcie następujące kwestie, odpo-
wiadając na pytania:

• Dlaczego ważne jest, aby ta osoba zrozumiała, że musi szukać 
pomocy?

• Dlaczego ważne jest, aby ta osoba zrozumiała również, co 
robić, aby otrzymać pomoc?

• Jakie będą konsekwencje, gdy osoba zrozumie potrzebę 
pomocy, ale nie zrozumie, co zrobić, aby ją otrzymać?

Zapytaj uczniów, czy wiedzą, co muszą zrobić, aby otrzy-
mać błogosławieństwa Zadośćuczynienia. Przypomnij im, 
że studiowali fragmenty: 2 Nefi 9:23, 42–52 i określili kilka 
działań i postaw, które pomagają nam przyjść do Chrystusa i 
korzystać z mocy Jego zadość czyniącej ofiary w naszym życiu. 
Niech przejrzą zaznaczone fragmenty z pism świętych i listy, 
które przygotowali w dziennikach do studiowania dotyczące 
rzeczy, które prowadzą nas do Zbawiciela (dzień 4., zadanie 1.). 
Poproś uczniów, aby omówili, w jaki sposób jedno lub więcej 
z tych działań lub postaw zbliżyły ich do Zbawiciela. Podziel 
się świadectwem, że przestrzeganie zasad nauczanych w tych 
wersetach pozwoli nam otrzymać pełnię błogosławieństw 
Zadośćuczynienia.

2 Nefi 10
Jakub zachęca swój lud do radości i przyjścia do Pana
Razem z uczniami przeczytaj fragment: 2 Nefi 10:23–24. Przy-
pomnij uczniom, że w dniu 3., zadaniu 6., zostali poproszeni o 
określenie tego, co mogą zrobić, żeby pogodzić się z wolą Boga. 
Zachęć ich do podążania za tym zaproszeniem.

Poproś uczniów, aby podzielili się dodatkowymi przemyśleniami, 
które mieli podczas studiowania wyznaczonych rozdziałów w 
tym tygodniu. Jeśli czas na to pozwala zakończcie lekcję, śpie-
wając lub czytając wspólnie słowa hymnu: „Podziwiam miłości 
czyn” (Hymny oraz pieśni dla dzieci, str. 38) lub innego hymnu o 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Podziel się swoim świadec-
twem o tym, jak ważne jest przyjście do Zbawiciela, i o realności 
błogosławieństw Zadośćuczynienia.

Następna część (2 Nefi 11–25)
Gdy uczniowie podczas najbliższego tygodnia będą studiować 
rozdziały: 2 Nefi 11–25, poznają niektóre ze słów Izajasza, 
dowiedzą się, w jaki sposób widział on nasze czasy i na tej pod-
stawie ostrzegał nas. Niektóre z tych ostrzeżeń dotyczą naszych 
mediów, ubrań, stylu życia i postaw. Zachęć uczniów do czytania 
i zdobywania wiedzy z rozdziałów: 2 Nefi 11–25, nawet jeżeli nie 
wszystko jest dla nich zrozumiałe.
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Wprowadzenie
W rozdziale: 2 Nefi 11 Nefi wyraża swoje uwielbienie 
dla słów Izajasza. Świadczy również, że Jakub i Izajasz 
widzieli „Odkupiciela, tak jak [on] go [widział]” (2 Nefi 
11:2). Rozdział: 2 Nefi 16 zawiera opis Izajasza o tym, jak 
został oczyszczony z grzechów i powołany na proroka, 
gdy „[ujrzał] Pana siedzącego […] na tronie” (zob. 2 Nefi 
16:1, 5–8). Zarówno Nefi, jak i Jakub nauczali o ważności 
odnoszenia zapisów Izajasza do nas samych (zob. 1 Nefi 

19:23; 2 Nefi 6:5; 11:2), a Pan oświadczył: „słowa Izajasza 
mają doniosłe znaczenie” (3 Nefi 23:1). Rozdział: 2 Nefi 
11 zawiera wyjaśnienie faktu włączenia proroctw Izaja-
sza do zapisów Nefiego i w ten sposób służy jako wpro-
wadzenie do słów Izajasza w rozdziałach: 2 Nefi 12–24. 
Rozdział: 2 Nefi 25 to podsumowanie tych rozdziałów, 
zawierające radę Nefiego w odniesieniu do zrozumienia 
słów Izajasza (zob. lekcję 35. w tym podręczniku).

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 11
Nefi wyraża swoją radość ze świadczenia o tym, że zbawienie przychodzi przez 
Jezusa Chrystusa
Poproś trzech uczniów, aby w ciszy zapisali po jednym zdaniu o tym, co działo się pod-
czas ostatnich zajęć klasy. Nie pozwól im porównywać lub omawiać między sobą tego, co 
zapisują. Aby zilustrować korzyści płynące z posiadania więcej niż jednego świadka, niech 
tych troje uczniów przeczyta swoje zdania na głos. Po przeczytaniu zdania przez pierwszego 
ucznia zapytaj uczniów w klasie, czy jest to pełne przedstawienie tego, co działo się podczas 
ostatnich zajęć. Następnie niech drugi uczeń podzieli się swoim zdaniem, a ty zapytaj, czy 
jest to pełny opis ostatnich zajęć. Po odczytaniu zdania przez trzeciego ucznia, ponów to 
samo pytanie.

• Jakie są korzyści z posiadania wielu świadków?

Wyjaśnij, że Pan powołuje proroków, aby byli Jego świadkami dla świata. Zachęć uczniów 
do zastanowienia się nad tym, jakie znaczenie ma dla nich słuchanie proroków świadczą-
cych o Jezusie Chrystusie.

Zapisz na tablicy następujące stwierdzenie: Studiując świadectwa proroków o Jezusie 
Chrystusie możemy wzmocnić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa i radować się w Nim.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 11:2–3.

• Czego, według tych wersetów, doświadczył Nefi, Izajasz i Jakub, co pozwoliło im stać 
się szczególnymi świadkami Jezusa Chrystusa?

• Dlaczego, według was, ważne jest, aby mieć świadectwo o Jezusie Chrystusie od wielu 
proroków? (Zob. także Mosjasz 13:33–35).

Poproś uczniów, aby przejrzeli początkowe linijki każdego wersu we fragmencie: 2 Nefi 
11:4–6 i wyszukali zwrot, który powtarza Nefi.

• Co oznacza „lubowanie się” w czymś? (Możesz wyjaśnić, że zwrot lubować się sugeruje 
uczucie, które jest głębsze od zwykłego lubienia lub zainteresowania czymś. Oznacza 
doświadczanie radości i zadowolenia).

Niech uczniowie w ciszy przeczytają fragment: 2 Nefi 11:4–7 i określą, w czym lubował się 
Nefi. Poproś uczniów, aby usiedli w parach. Poproś ich, aby podzielili się zdaniami, które 
wywarły na nich największe wrażenie, i wyjaśnili dlaczego. Poproś również, aby powiedzieli, 
w czym się lubują albo co prowadzi ich do radowania się Jezusem Chrystusem.

Przeczytaj na głos fragment: 2 Nefi 11:8 i poproś uczniów o wyszukanie powodów, dla 
których Nefi umieścił słowa Izajasza w swoim zapisie.

Zrozumienie Izajasza
Nauczyciele i uczniowie 
mogą napotkać trudności 
w zrozumieniu słów Izaja-
sza w Księdze Mormona. 
Prezydent Boyd K. Packer 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów przyznał, że 
podczas studiowania 
Księgi Mormona roz-
działy te mogą wydawać 
się barierą. Następnie 
powiedział: „Nie przesta-
wajcie czytać! Przedzie-
rajcie się przez te trudne 
do zrozumienia rozdziały 
[…], nawet jeśli bardzo 
niewiele rozumiecie. 
Idźcie naprzód, nawet 
jeśli jedyne, co możecie 
zrobić, to prześlizgiwa-
nie się po powierzchni 
i pochwycenie jakichś 
wrażeń to tu, to tam” 
(„The Things of My Soul”, 
Ensign, maj 1986, str. 61).

LEKCJA 31

2 Nefi 11 i 16
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• Jakie były nadzieje Nefiego w kwestii doświadczeń jego ludu i przyszłych czytelników 
Księgi Mormona, którzy będą czytać słowa Izajasza?

Poniższa lista zawiera kilka przykładów wyjaśniających, dlaczego Nefi umieścił słowa Izajasza 
w swoim zapisie:

 1. Izajasz widział Zbawiciela tak samo, jak Nefi i Jakub (zob. 2 Nefi 11:2–3; zob. także frag-
ment: 2 Nefi 16:1–5 zawierający opis wizji Izajasza, w której widział Zbawiciela).

 2. Nefi lubował się w świadczeniu o Chrystusie; Izajasz również świadczył o Chrystusie 
(zob. 2 Nefi 11:4, 6; zob. także 2 Nefi 17:14 i 19:6–7, dwa przykłady proroctw Izajasza 
o Zbawicielu).

 3. Nefi lubował się w przymierzach Pana (zob. 2 Nefi 11:5). Proroctwa Izajasza są powią-
zane z przymierzami Pana. Na przykład: prorokował on o pracy świątynnej w dniach 
ostatnich (zob. 2 Nefi 12:1–3).

Wyjaśnij, że podczas tej lekcji, a także podczas trzech następnych, uczniowie będą studiowali 
i omawiali słowa Izajasza z rozdziałów: 2 Nefi 12–24. Zachęć ich do poszukiwania w tych 
wersetach prawd, które wzmocnią ich świadectwo o Zbawicielu i pomogą im radować się w 
Nim. Zachęć uczniów do dzielenia się ulubionymi wersetami z tych rozdziałów z członkami 
ich rodzin i przyjaciółmi.

2 Nefi 16
Izajasz jest powołany do służby jako prorok
Wyjaśnij, że klasa, jako następny, będzie studiować rozdział: 2 Nefi 16, ponieważ zawiera 
on relację z wizji Izajasza, w której został powołany na proroka. Aby pomóc uczniom przy-
gotować się do zrozumienia tej wizji, wyjaśnij, że zapisy Izajasza zawierają symboliczny 
język. Pisma święte są bogate w symbole, przykłady i przenośne wyrażenia. Zwróć uwagę 
uczniów, że w jednym z wersetów, który czytali wcześniej, Nefi oświadczył: „Wszystko, co 
Bóg objawił człowiekowi od początku świata, odnosi się do [Jezusa] Chrystusa” (2 Nefi 
11:4). Używanie symboli i przykładów to jeden ze sposobów, w jaki pisma święte uczą 
nas o zbawczej misji Pana.

Zapisz na tablicy następujące słowa i określenia: tren, serafiny (anioły) o sześciu skrzydłach, 
dym, rozżarzony węgiel.

Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co przychodzi im do głowy, gdy widzą lub słyszą 
te słowa. Po krótkiej dyskusji wyjaśnij, że Izajasz użył tych słów w swoim opisie powołania 
na proroka Boga. (Spróbuj pomóc uczniom zrozumieć znaczenie słów, których użył Izajasz. 
Uważaj, żeby nie nadinterpretować znaczenia symbolicznego języka. Zamiast tego, pomóż 
uczniom dostrzec, w jaki sposób mogą zastosować przesłanie Izajasza w swoim życiu).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 16:1. (Jeżeli uczniowie mają 
dostęp do Biblii Króla Jakuba w wydaniu Świętych w Dniach Ostatnich, możesz poprosić ich, 
aby przeczytali rozdział: Izajasz 6, który zawiera przypisy i pomoce do studiowania, pomocne 
w lepszym zrozumieniu fragmentów z pism świętych zawartych w tej lekcji).

Wyjaśnij, że słowo tren w tym wersecie odnosi się do przedłużenia spódnicy lub szaty, 
ciągnącego się z tyłu po ziemi.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 16:2–3. Wyjaśnij, że „sera-
fini” to aniołowie, którzy przebywają w obecności Boga (zob. Bible Dictionary, „Seraphim”).

• Co może reprezentować sześć skrzydeł serafina? (Możesz zaproponować uczniom, żeby 
przeczytali Nauki i Przymierza 77:4, aby znaleźć wskazówkę. Obraz skrzydeł symbolizuje 
siłę do poruszania się i działania).

• Jakie słowa określają postawę serafinów względem Pana?

• Kiedy odczuwałeś podobne nastawienie względem Boga?

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragmenty: 2 Nefi 16:4 i Objawienie 15:8. Poproś 
uczniów w klasie, aby zastanowili się nad znaczeniem określenia: „napełniła się dymem”. 
(Może zajść potrzeba pomocy uczniom w zrozumieniu, że dym symbolizuje obecność, moc 
i chwałę Pana). Zastanów się nad zaproponowaniem uczniom zapisania odnośnika: Obja-
wienie 15:8 na marginesie ich pism świętych, obok fragmentu: 2 Nefi 16:4.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 16:5. Poproś uczniów w 
klasie, aby wyszukali określenia, które opisują, jak czuł się Izajasz w obecności Pana. (Jeżeli 
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dostępna jest Biblia Króla Jakuba w wydaniu Świętych w Dniach Ostatnich, niech ucznio-
wie zapoznają się z fragmentem: Izajasz 6:5, przypis a i b ).

• Co, według was, miał na myśli Izajasz, gdy powiedział: „Jestem zgubiony. Wszak jestem 
mężczyzną o nieczystych wargach”? (Możesz wytłumaczyć, że we fragmencie: Izajasz 6:5 
słowo zgubiony zostało przetłumaczone z hebrajskiego i oznacza „zginąłem”, a określenie 
nieczyste wargi odnosi się do świadomości Izajasza o swoich grzechach i grzechach jego 
ludu. Izajasz stwierdził, że czuł się niegodny przebywania w obecności Pana).

Daj uczniom chwilę do zastanowienia się, dlaczego Izajasz mógł się tak czuć. Wyjaśnij, że 
kilku proroków stwierdziło, że czuli się nieadekwatnie, gdy otrzymywali swoje powołania. 
Prezydent Spencer W. Kimball opisał rozmowę telefoniczną, w której Prezydent J. Reuben 
Clark jun. z Rady Prezydenta Kościoła poinformował go, że został powołany do Kworum 
Dwunastu Apostołów:

„‘Och, Bracie Clark! Tylko nie ja! Chyba nie mnie masz na myśli? Musiała zajść jakaś po-
myłka. Pewnie się przesłyszałem’. I wtedy siadając na krzesło, upadłem na podłogę. […]

‘Och, Bracie Clark! To wydaje się niemożliwe. Jestem zbyt słaby, mały, ograniczony i 
niezdolny’” (Edward L. Kimball i Andrew E. Kimball jun., Spencer W. Kimball: Twelfth Pre-
sident of The Church of Jesus Christ of Latter- day Saints [1977], str. 189).

Pomóż uczniom zrozumieć, że Izajasz, człowiek prawy, czuł się „zgubiony” i „nieczysty” 
w obecności Pana. Któż z nas nie czułby się niegodny, stojąc przed Bogiem?

Napisz na tablicy następującą prawdę: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa mo-
żemy zostać oczyszczeni z naszej niegodności.

Jeżeli to możliwe pokaż uczniom kawałek węgla drzewnego lub nadpalone drewno. Za-
pytaj ich, w jaki sposób wyglądałby ten kawałek, gdyby dopiero co został wyjęty z ognia.

• Co stałoby się osobie, która dotknęłaby rozżarzonego węgla?

Przeczytaj na głos fragment: 2 Nefi 16:6–7. Poproś uczniów, aby śledzili tekst wzrokiem, gdy 
ty czytasz, i zwrócili uwagę na doświadczenia Izajasza związane z rozżarzonym węglem. 
(Jeżeli dostępna jest Biblia Króla Jakuba w wydaniu Świętych w Dniach Ostatnich, niech 
uczniowie zapoznają się z fragmentami: Izajasz 6:6, przypis a i Izajasz 6:7, przypis a i b ).

• Co, na podstawie fragmentu: 2 Nefi 16:7, oznaczało dotknięcie przez anioła ust Izajasza 
rozżarzonym węglem? (Możesz wyjaśnić, że rozżarzony węgiel jest symbolem oczysz-
czenia. Gdy w wizji Izajasza anioł dotknął jego ust rozżarzonym węglem, oznaczało to 
oczyszczenie Izajasza z jego niegodności i wybaczenie jego grzechów).

Daj uczniom kilka chwil, aby pomyśleli o czasach, gdy odczuwali oczyszczającą moc Za-
dośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 16:8–13. Poproś jednego z uczniów, 
aby podsumował to, co Pan powiedział o posłudze Izajasza pośród ludu. (Możesz wytłuma-
czyć, że Pan doradził Izajaszowi, że mimo iż jego nauczanie zbuntowanych Izraelitów zosta-
nie w dużej mierze zignorowane, to powinien kontynuować nauczanie, aż „wielka pustka 
nastanie w kraju”. Innymi słowy, Pan będzie łaskawie kontynuował Swoją misję zbawienia 
poprzez Swoje sługi „i wytrwa w tym zamiarze, jak długo istnieje ziemia, a na ziemi żyje 
chociaż jeden człowiek, który mógłby zostać zbawiony” [Moroni 7:36]).

Wyjaśnij, że Izajasz stał się potężnym świadkiem Pana Jezusa Chrystusa i Jego ewangelii. Złóż 
świadectwo, że Zbawiciel istnieje, może wybaczyć nam nasze grzechy i jeśli doświadczymy 
mocy Zadośćuczynienia w naszym życiu, możemy również zostać świadkami Zbawiciela.

Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 16:2–3. Czy anioły mają skrzydła?
„Anioł Boga nigdy nie miał skrzydeł” (Józef Smith, w: 
History of the Church, 3:392). Dlaczego więc Izajasz na-
pisał, że anioły mają skrzydła? Starszy Bruce R. McConkie 
wyjaśnił, że ten opis jest symboliczny: „Fakt, że te święte 

istoty zostały mu ukazane ze skrzydłami, symbolizował 
po prostu ich ‘moc do poruszania się, do działania, itp.’, 
co miało również miejsce w wizjach otrzymanych przez 
innych (NiP 77:4)” (Mormon Doctrine, 2 wyd. [1966], 
str. 703).
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Wprowadzenie
Izajasz potępił niegodziwość ludzi w jego dniach, jak 
również niegodziwość wielu ludzi żyjących w dniach 
ostatnich. Ostrzegał przed nazywaniem zła dobrem, a 
dobra złem. Podkreślił również Przywrócenie ewangelii 

w dniach ostatnich, uwzględniając znaczenie świątyń 
i potrzebę bycia czystymi od grzechów świata. Więcej 
informacji na temat Izajasza znajduje się w lekcji 21. 
w tym podręczniku.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 12–15
Izajasz odróżnia niegodziwy Izrael od prawego Izreala
Aby pomóc uczniom zrozumieć kontekst dzisiejszej lekcji, rozpocznij zajęcia od przypo-
mnienia im, że podczas poprzedniej lekcji dowiedzieli się o powołaniu Izajasza na proroka. 
Dzisiaj poznają lud, który był przez niego nauczany.

Pomóż uczniom zrozumieć, że gdy Izajasz opisał działania ludu przymierza Pana w jego 
czasach, opisał również niektórych ludzi z naszych czasów. Starszy Dallin H. Oaks z 
Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił: „Księga Izajasza zawiera wiele proroctw, które 
zdają się wielokrotnie wypełniać. […] Fakt, że wiele z tych przepowiedni może mieć wiele 
znaczeń, podkreśla konieczność dążenia do otrzymania przez nas objawienia od Ducha 
Świętego, abyśmy mogli je zinterpretować” („Scripture Reading and Revelation”, Ensign, 
styczeń 1995, str. 8).

Przed lekcją narysuj poniższą tabelę na tablicy lub przygotuj ją na kartkach dla uczniów. 
Zostaw wystarczającą ilość miejsca, aby uczniowie mogli wpisać informacje w każdej 
kolumnie.

2 Nefi 12:5–12, 17–19; 13:8–9 2 Nefi 13:16–26

Jakie postawy i praktyki 
odzwierciedlają grzechy 
tych ludzi?

Co się stanie z tymi 
ludźmi w konsekwencji 
ich grzechów?

Wyjaśnij, że ta tabela pomoże w zrozumieniu konsekwencji działań ludzi, którzy nie żyli 
zgodnie z zawartymi przymierzami.

Podziel klasę na dwie grupy. Poproś pierwszą grupę uczniów o przestudiowanie nastę-
pujących fragmentów: 2 Nefi 12:5–12, 17–19; 13:8–9. Poproś drugą grupę o przeczytanie 
fragmentu: 2 Nefi 13:16–26. Zachęć uczniów do przeczytania wyznaczonych wersetów i 
udzielenia na ich podstawie odpowiedzi na dwa pytania w lewej kolumnie tabeli. Jeśli ta-
bela znajduje się na tablicy, poproś uczniów z każdej grupy, aby zapisali swoje odpowiedzi 
we właściwych kolumnach. Jeśli tabela znajduje się na rozdanych kartkach, niech ucznio-
wie zapiszą na nich swoje odpowiedzi.

Wyjaśnij drugiej grupie, że Izajasz przewidział konsekwencje ekstrawaganckiego ubioru i 
postępowania kobiet ze świata w jego czasach i w przyszłości. Fragment: 2 Nefi 13:16–26 
opisuje to, co widział. Choć Izajasz użył określenia „córki syjońskie”, jego słowa odnoszą 
się również do mężczyzn. (Możesz wskazać, że proroctwo we fragmencie: 2 Nefi 14:1 nie 
dotyczy małżeństw poligamicznych. Dotyczy ono mężczyzn ginących na wojnie opisanej 
we fragmencie: 2 Nefi 13:25–26, którzy pozostawili wiele owdowiałych kobiet).

Utrzymywanie 
uwagi uczniów
Poniższe wskazówki 
mogą pomóc ci w utrzy-
maniu uwagi uczniów 
w klasie: (1) Pomóż 
uczniom zobaczyć, w jaki 
sposób lekcja odnosi się 
do ich życia; (2) zmieniaj 
modulację głosu podczas 
nauczania; (3) utrzymuj 
kontakt wzrokowy z 
uczniami; (4) jeśli to 
możliwe, przemieszczaj 
się po klasie podczas 
nauczania.

LEKCJA 32

2 Nefi 12–15
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Po upływie czasu potrzebnego uczniom na udzielenie odpowiedzi i wpisanie ich do tabeli, 
zapytaj:

• Jakie grzechy popełnili ci ludzie? (Odpowiedzi mogą być następujące: duma, bałwo-
chwalstwo, życie na sposób świata i próżność). Które określenia wskazują na to, że 
ludzie byli winni tych grzechów? Jakie były konsekwencje tych grzechów?

• Izajasz określił, że ziemia była „pełna bożków” (2 Nefi 12:8). Jakie formy przybiera bał-
wochwalstwo w dzisiejszych czasach?

W ramach dyskusji przeczytajcie następującą radę Prezydenta Spencera W. Kimballa:

„Współczesne bożki lub fałszywi bogowie mogą przybierać różne formy, takie jak ubrania, 
domy, interesy, maszyny, samochody, statki wycieczkowe i wszelkie materialne bariery, 
powodujące zejście ze ścieżki prowadzącej do boskości. […] Wielu młodych mężczyzn 
podejmuje decyzję o studiach, podczas gdy najpierw powinni pojechać na misję. Stopień 
naukowy, dobrobyt i bezpieczeństwo, które one zapewniają, zdają się być tak pożądane, że 
misja znajduje się na drugim miejscu. […] Wielu uwielbia polowania, wyprawy wędkarskie, 
wakacje, weekendowe wyjazdy i pikniki. Inni ludzie mają swoich bożków w rozgrywkach 
sportowych, bejsbolu, piłce nożnej, walkach byków czy golfie. […] Jeszcze inni czczą wła-
dzę i prestiż” (The Miracle of Forgiveness [1969], str. 40–41).

• Izajasz prorokował o ludziach, którzy będą chcieli pokazywać swoją dumę i życie na 
sposób światowy poprzez styl ubierania. W jaki sposób możemy ustrzec się przed świa-
towymi postawami i trendami?

Napisz na tablicy słowo biada. Wyjaśnij, że słowo biada odnosi się do smutku i cierpienia. 
Starożytni prorocy używali czasami tego słowa, aby podkreślić konsekwencje grzechu. 
(Uczniowie znajdą to słowo powtarzane we fragmencie: 2 Nefi 9:27–38). Poproś jednego z 
uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 15:18–23. (Możesz zachęcić uczniów do 
zaznaczenia słowa biada i określeń opisujących działania i postawy, które skutkować będą 
smutkiem i cierpieniem. Możesz zaproponować również, aby zapisali definicję słowa biada 
na marginesie, obok tych wersetów).

• Co znaczą dla was słowa fragmentu: 2 Nefi 15:20?

• Na jakie sposoby ludzie współcześnie „zło nazywają dobrem, a dobro złem”?

Powiedz uczniom, że będą teraz czytać o grupie ludzi, którzy dochowywali przymierzy. Po-
proś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 14:2–4 Niech reszta klasy 
poszuka, sporządzonego przez Izajasza, opisu tej grupy ludzi.

• Jakie słowa i zwroty wskazują na to, że ta grupa różniła się od innych grup, które anali-
zujemy? (Rozważ zapisanie odpowiedzi uczniów na tablicy).

Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 14:5–6 i odnaleźli trzy miejsca 
wspomniane przez Izajasza, które zapewniają duchową ochronę. Upewnij się, że uczniowie 
rozpoznali i zrozumieli następujące słowa:  zgromadzenia (miejsca zebrań, takie jak gminy, 
okręgi lub paliki), namioty (świątynie). Wyjaśnij, że „obłok i dym za dnia, w nocy zaś blask 
płonącego ognia” dotyczą ochrony i przewodnictwa, które Mojżesz wraz ze swoim ludem 
otrzymali na pustyni od Pana (zob. II Ks. Mojżeszowa 13:21–22). Te słowa przypominają 
nam o ochronie i przewodnictwie, które możemy otrzymać od Pana. Zauważ również, że 
Izajasz porównał świątynię do namiotu dającego ochronę przed skwarem i schronienie 
przed nawałnicą i ulewą.

• Kiedy czuliście ochronę lub przewodnictwo Pana w domu lub w kościele?

• Kiedy odnaleźliście duchową ulgę lub ochronę w świątyni?

• Jacy ludzie będą przebywać w domach oraz oddawać cześć w kościołach i świątyniach 
opisanych w wersetach 5–6?

• Co możemy zrobić, aby uczynić nasze domy, gminy lub okręgi miejscami ochrony przed 
światem?

Podsumuj rozdziały 12–15, wyjaśniając, że w tych rozdziałach nauczyliśmy się, że docho-
wywanie przymierzy przynosi błogosławieństwa duchowej ochrony, a łamanie 
przymierzy pozostawia nas bez ochrony Pana. Zapewnij uczniów, że mogą oni stwo-
rzyć w swoim życiu takie środowisko, jakie jest opisane we fragmencie: 2 Nefi 14:5–6.
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2 Nefi 12:1–5; 15:26
Izajasz prorokuje o świątyniach i ustanowieniu Kościoła Pana w dniach ostatnich
Na tablicy narysuj poniższy schemat góry i świątyni:

• Jakie są podobieństwa pomiędzy górą a świątynią? (Przykładowe odpowiedzi mogą 
dotyczyć dostojeństwa, majestatu i faktu, że góra i świątynia inspirują nas do spojrzenia 
w stronę niebios).

Poproś uczniów o przeczytanie w ciszy fragmentu: 2 Nefi 12:2–5 i wyszukanie, co 
Bóg obiecał ustanowić w ostatnich dniach i w jaki sposób ludzie będą dzięki temu 
błogosławieni.

• Do czego odnosi się określenie „góra […] Pana”? (Jest to konkretne odniesienie do 
Świątyni Salt Lake, ale może być również odnośnikiem do innych świątyń, które Pan 
ustanowił w dniach ostatnich).

• Jakie błogosławieństwa płyną w dniach ostatnich z „domu Pana”? (Zasada, którą ucznio-
wie mogą rozpoznać: Bóg ustanowił świątynie, aby nauczyć nas Swoich ścieżek i 
aby pomóc nam kroczyć Jego ścieżkami [zob. 2 Nefi 12:3]).

• W jaki sposób świątynie pomagają nam kroczyć ścieżkami Pana?

Przeczytaj poniższe oświadczenie, w którym Prezydent Gordon B. Hinckley przemawia na 
temat znaczenia świątyń:

„Te wyjątkowe i wspaniałe budynki oraz obrzędy w nich dokonywane symbolizują szczyt 
oddawania przez nas czci. Obrzędy te stają się najgłębszym wyrazem naszej teologii. 
Wzywam nasz lud wszędzie — z całą mocą przekonywania, na jaką mnie stać — aby żył 
w taki sposób, by był godny otrzymania rekomendacji świątynnej, aby członkowie uzyskali 
ją i traktowali jak bezcenny skarb i aby dokonywali większego wysiłku, by pójść do domu 
Pana i cieszyć się duchem oraz błogosławieństwami przynależnymi temu miejscu” („Of 
Missions, Temples, and Stewardship”, Ensign, listopad 1995, str. 53).

• W jaki sposób świątynie mogą pomóc nam uniknąć konsekwencji niegodziwości 
opisanej w rozdziałach: 2 Nefi 12–15? (Odpowiedzi mogą być następujące: Zawieranie 
i dochowywanie przymierzy świątynnych umacnia nas i nasze rodziny przed niegodzi-
wością. Regularne uczęszczanie do świątyni przypomina nam o Zbawicielu, Jego zadość 
czyniącej ofierze i przymierzach, które zawarliśmy. Kiedy żyjemy w taki sposób, aby być 
godnymi rekomendacji świątynnej, mamy nadzieję na błogosławieństwa życia wiecz-
nego. Ta nadzieja motywuje nas do dalszego życia w prawości).

• W jaki sposób świątynia zainspirowała was lub pobłogosławiła?

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragment: 2 Nefi 15:26. Poproś uczniów w klasie o 
znalezienie określenia, które wskazuje, co „podniesie” Pan, aby zgromadzić lud w ostat-
nich dniach. Wyjaśnij, że słowo chorągiew określa flagę lub sztandar, który jest używany do 
określenia punktu zbiórki lub znak do zgromadzenia w czasie bitwy.

• Czym jest „chorągiew dla […] ludów”, o którym prorokował Izajasz?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha:

„Tym sztandarem jest Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, który został 
ustanowiony po raz ostatni i nigdy nie zostanie zniszczony lub oddany innym ludziom. 
Było to największe wydarzenie na świecie od czasu, gdy Odkupiciel został podniesiony na 
krzyżu i dokonał nieskończonego i wiecznego zadośćuczynienia. Ma ono większe znacze-
nie niż cokolwiek innego, co się wydarzyło od tego dnia” (Doctrines of Salvation, 3 tomy, 
[1954–1956], 3:254–255).
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• W jaki sposób Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest „chorągwią 
dla ludów”?

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście w swoim życiu dzięki członkostwu w Kościele?

• Pomyślcie o wszystkich błogosławieństwach, które otrzymaliście, i o prawdach, których 
nauczyliście się jako członkowie Kościoła. Którą z prawd moglibyście się podzielić z 
innymi ludźmi, która pozwoliłaby im zgromadzić się pod „sztandarem dla narodów”?

Złóż świadectwo, że Pan pobłogosławił nas wspaniałą pomocą, abyśmy żyli szczęśliwie 
w ostatnich dniach. Będzie błogosławił i uświęci tych, którzy zdecydują się przystąpić do 
Niego. Gdy zawieramy i szanujemy przymierza z Nim zawarte, pomoże On nam chodzić 
Jego ścieżkami.
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Wprowadzenie
W rozdziałach: 2 Nefi 17–20 Nefi zawarł relację Izaja-
sza, starającego się przekonać króla Judy i jego lud do 
zaufania Panu, a nie światowym sojuszom. Używając 

symboli i zapowiedzi, Izajasz prorokował o wydarze-
niach z jego czasów, o narodzeniu Jezusa Chrystusa, 
zniszczeniu niegodziwych i o Drugim Przyjściu Pana.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 17–18; 19:1–7
Lud królestwa Judy nie okazywał zaufania Jezusowi Chrystusowi
Rozpocznij lekcję od poproszenia uczniów o wymienienie wszystkich opisowych tytułów 
Jezusa Chrystusa, które przychodzą im do głowy. Zapisz ich odpowiedzi na tablicy. Następ-
nie poproś ich o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 17:14. Dopisz na tablicy tytuł Emmanuel 
lub zakreśl go, jeśli już się na niej znajduje. Poproś uczniów o odnalezienie znaczenia tego 
imienia w Ew. Mateusza 1:23 lub w Bible Dictionary (Słowniku Biblijnym).

• Co oznacza tytuł Emmanuel? („Bóg z nami”).

Zwróć uwagę na to, że ostateczne znaczenie proroctwa Izajasza o Emmanuelu można zna-
leźć w Ew. Mateusza 1:18–25. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał ten fragment na głos.

• W jaki sposób wypełniło się proroctwo Izajasza o Emmanuelu?

• Kiedy w swoim życiu byliście w stanie dostrzec realność Pana jako Emmanuela, czyli 
„Boga, [który jest z nami]”?

Wyjaśnij, że fragment: 2 Nefi 19:6–7 jest jednym z najbardziej znanych proroctw o Zbawicielu. 
Przeczytaj ten fragment na głos. Podkreśl, że zawiera on kilka tytułów Jezusa Chrystusa. (Jeśli 
któregokolwiek z tych tytułów brakuje na tablicy, dodaj go do listy).

• Który z tych tytułów w najlepszy sposób opisuje wasze uczucia względem Zbawiciela? 
Dlaczego?

Przed dalszą częścią lekcji przedstaw uczniom tło historyczne dla rozdziałów: 2 Nefi 17–
18. Wyjaśnij, że w tych rozdziałach mowa jest o trzech małych narodach — Judzie, Izraelu 
i Syrii — i ich królach, jak również o Imperium Asyryjskim, którego celem było przeję-
cie tych trzech mniejszych narodów. Jeśli uczniowie mają dostęp do Biblii w wydaniu 
Świętych w Dniach Ostatnich, może być pomocne przejrzenie map: 1, 3 i 5, obrazujących 
obszary geograficzne wymienione w tych rozdziałach. Możesz również pomóc uczniom 
zrozumieć kontekst tych rozdziałów przy użyciu następującej tabeli (adaptacja: Victor L. 
Ludlow, Isaiah: Prophet, Seer, and Poet [1982], str. 140). W razie potrzeby odnoś się do niej 
podczas lekcji.

Kraj Juda Syria Izrael

Stolica Jerozolima Damaszek Samaria

Terytorium lub 
główne plemię

Juda Aram Efraim

Przywódca Achaz (król),  
z domu Dawida

Rezin (król) Pekah (król),  
syn Remaliaha

Napisz na tablicy słowo sojusz.

• Co to jest sojusz? (Możliwe odpowiedzi: stowarzyszenie, unia, traktat lub pakt).

• Z jakich powodów naród może szukać sojuszu z innymi narodami?

LEKCJA 33

2 Nefi 17–20
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Wyjaśnij, że w czasie posługi Izajasza w królestwie Judy królowie Izraela i Syrii chcieli, 
aby król Achaz dołączył do sojuszu przeciwko silnemu imperium asyryjskiemu. Gdy król 
Achaz odmówił, Izrael i Syria zaatakowały Judę, próbując wymusić sojusz i umieścić innego 
władcę na tronie Judy (zob. 2 Nefi 17:1, 6). Rozdziały: 2 Nefi 17–18 zawierają radę, którą 
prorok Izajasz dał królowi Achazowi, gdy ten starał się ustalić, w jaki sposób bronić Judę 
przed niebezpieczeństwami ze strony Izraela, Syrii i Asyrii.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 17:1–2.

• Co według was znaczy to, że „zadrżało serce króla [Achaza] i serce jego ludu, jak drżą 
drzewa w lesie od wichru”? (Achaz i jego lud byli pełni strachu i niepewności w kwestii 
tego, co powinni zrobić po ataku Izraela i Syrii).

Wyjaśnij, że Achaz z powodu swoich obaw przed Izraelem i Syrią rozważał zawiązanie 
sojuszu z Asyrią, w celu obrony swojego królestwa (zob. II Ks. Królewska 16:7). Izajasz 
powiedział Achazowi, że jeśli będzie on (Achaz) pokładał wiarę w Panu, zamiast zawierać 
polityczne sojusze, Pan będzie chronił królestwo Judy.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 17:3–8 (Jeżeli do-
stępna jest Biblia Króla Jakuba w wydaniu Świętych w Dniach Ostatnich, niech uczniowie 
zapoznają się z fragmentem: Ks. Izajasza 7:4, przypis a. Jeżeli nie jest dostępna, wyjaśnij, 
że określenie głownie dymiące odnosi się do wypalonych pochodni. W istocie Pan mówił: 
„Nie martwcie się atakiem. Tym dwóm królom zostało już niewiele ognia”. Izrael i Syria 
zużyły swoje siły. Wkrótce zostaną zmiażdżone przez Asyrię i nie będą już stanowić za-
grożenia dla Judy).

Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 2 Nefi 17:9, 17–25. Gdy skoń-
czą, poproś uczniów, aby określili, co — według objawienia Pana — stanie się z ludem Judy, 
jeżeli będzie polegał na politycznych sojuszach, zamiast pokładać ufność w Panu.

• Co, według tych wersetów, by się stało, gdyby Achaz nie zaufał Panu? (Juda zostałaby 
zniszczona).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 17:10–12. (Być może 
zajdzie konieczność wyjaśnienia, że gdy Izajasz pokierował Achaza, by ten prosił o znak, 
w rzeczywistości wzywał Achaza do poszukiwania rady Pana dotyczącej jego problemu. 
Gdy Achaz odmówił, dał jasno do zrozumienia, że nie potrzebuje pomocy Boga i zamierza 
polegać na swoim własnym osądzie).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 17:13–14. Po raz kolejny skieruj 
uczniów do słowa Emmanuel we fragmencie: 2 Nefi 17:14 i jego znaczenia: „Bóg z nami”.

• Dlaczego ważne było dla Achaza, aby chciał, by Bóg był z nim w czasie narodowego kryzysu?

• Dlaczego ważne jest dla nas, abyśmy zwracali się do Pana zamiast polegać na własnej 
mądrości?

Przeczytaj na głos uczniom fragment: 2 Nefi 18:5–8. Podczas czytania wersu 6. wyjaśnij, 
że słowo Siloe czasami odnosi się do Jezusa Chrystusa. Będąc przy wersecie 8., wyjaśnij 
określenie „aż sięgną po szyję”, wskazując, że głową, czyli stolicą Judy była Jerozolima. 
Izajasz prorokował, że Asyryjczycy podejdą pod mury Jerozolimy — innymi słowy: pod 
szyję miasta. Proroctwo wypełniło się, gdy 185 000 asyryjskich żołnierzy zaatakowało 
Jerozolimę, zatrzymując się przed murami miasta. Pan ochronił Swój lud wysyłając anioła, 
w celu zniszczenia atakującej armii. (Zob. II Ks. Królewska 19:32–35).

Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 18:9–10, szukając ostrzeżeń Pana 
dla tych, którzy wspólnie walczą przeciwko Judzie.

• Jakie konsekwencje miały spotkać tych, którzy będą walczyć przeciwko Judzie?

• Dlaczego, według fragmentu: 2 Nefi 18:10, te narody miały zostać zniszczone?

Przypomnij uczniom, że król Achaz obawiał się zagrożenia ze strony Izraela i Syrii i rozważał 
połączenie swych sił z Asyrią. Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 18:11–13.

• Co powiedział Pan na temat możliwości sprzymierzenia się Judy (połączenia z Asyrią)?

• W kim, według Izajasza, ludzie mieli pokładać zaufanie?

Aby pomóc uczniom odnieść te rozdziały do ich życia, zapytaj:

• Jakie są niebezpieczeństwa wynikające z pokładania zaufania w ziemskie moce i wpływy 
zamiast zaufania Panu? (Zachęć uczniów, aby pomyśleli o sytuacjach, w których mogą 
być kuszeni do podejmowania decyzji opartych na strachu).
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• W jakich sytuacjach zwróciliście się do Boga o siłę, będąc początkowo kuszonymi, by zwró-
cić się do innych źródeł? W jaki sposób Bóg wam pomógł? Czego nauczyliście się z tego 
doświadczenia?

Złóż świadectwo o tym, że  jeśli pokładamy zaufanie w Bogu, będzie On z nami nawet 
w czasach trudności i strachu. (Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

2 Nefi 19:8–21; 20:1–22
Izajasz opisuje zniszczenie niegodziwych podczas Drugiego Przyjścia
Podsumuj kontekst historyczny z rozdziałów: 2 Nefi 19–20, wyjaśniając, że Achaz odrzucił 
radę Izajasza i wybrał sojusz z Asyrią (zob. II Ks. Królewska 16:7–20). Juda stała się wasa-
lem, płacąc daniny Asyrii za ochronę przed Syrią i Izraelem. Jak prorokował Izajasz, Asyria 
w ostateczności przejęła te mniejsze królestwa — Damaszek (Syria) w 732 r. p.n.e.  i Sama-
rię (Izrael) w 722 r. p.n.e. Asyria również przejęła całą Judę, poza Jerozolimą, do 701 r. p.n.e.

Wyjaśnij, że kiedy Asyria pobiła Syrię i Izrael i okrążyła stolicę Judy — Jerozolimę — Achaz 
nie był już królem Judy. Prawy król, Hiskiasz, był wtedy u władzy. Ponieważ Hiskiasz po-
kładał zaufanie w Panu, Pan obronił miasto Jerozolimę przed oblężeniem armii asyryjskiej. 
Pod osłoną nocy anioł Pana wytracił obóz Asyryjczyków. O poranku 185 000 żołnierzy armii 
asyryjskiej zostało znalezionych bez życia (zob. II Ks. Królewska 19:34–35; II Ks. Kronik 
32:21; Ks. Izajasza 37:36).

Proroctwa Izajasza zawarte w rozdziałach: 2 Nefi 19–20 skupiają się na karach, które 
spadną na Izrael i Judę ze strony Asyrii. Izajasz ostrzegł Izrael, że zniszczenie i niewola 
spadną wkrótce na nich. Przepowiedział również późniejszy atak na Judę. Mesjańskie 
proroctwa z rozdziałów: 2 Nefi 17–18 są następnie rozwinięte w rozdziałach: 2 Nefi 19–20. 
Proroctwo o Emmanuelu jest rozszerzone w rozdziale: 2 Nefi 19, gdzie Izajasz obiecuje 
nowe światło i nowego przywódcę — Hiskiasza w sensie historycznym i Mesjasza w 
sensie prorockim. Jest to przykład proroctwa z podwójnym wypełnieniem. Jest to również 
przykład, że jedno wydarzenie może być proroctwem przyszłego wydarzenia. W rozdziale: 
2 Nefi 20 Izajasz prorokuje o zniszczeniu Asyrii, które symbolizuje zniszczenie niegodzi-
wych podczas Drugiego Przyjścia

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: 2 Nefi 19:12, 17, 21; 20:4. Poproś 
uczniów o znalezienie zdania, które powtarza się w tych wersetach. Zapisz to zdanie na 
tablicy. („Po tym wszystkim nie uśmierza się gniew Jego i ręka Jego pozostaje nadal wyciąg-
nięta”). Wyjaśnij, że te wersety dotyczą konsekwencji, które ponoszą ludzie, którzy buntują 
się przeciwko Panu i odmawiają pokuty. Są one wyrazem niezadowolenia Pana z ludzi, 
którzy trwają w grzechu.

Wyjaśnij, że w innych fragmentach z pism świętych używane są podobne słowa, aby 
wyrazić miłosierdzie Pana dla tych, którzy odpokutują. Choć jest On Bogiem sprawiedli-
wości, jest również nieskończenie miłosierny dla tych, którzy przychodzą do Niego. Poproś 
jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 28:32. Następnie przeczytaj 
poniższe słowa Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Wszystkim — którzy myślą, że się zagubili lub stracili nadzieję, lub sądzą, że zbyt długo 
robili zbyt wiele zbyt strasznych rzeczy — wszystkim z was — którzy martwią się, że 
utknęli na zimowych równinach życia, niszcząc przy tym swój wóz — ta konferencja 
głosi niestrudzone nawoływanie Jehowy: ‘Moja ręka jest wyciągnięta’ [zob. Ks. Izajasza 
5:25; 9:17, 21]. ‘Będę wyciągał do nich rękę’, powiedział On, ‘[nawet jeśli] się Mnie wyprą. 
Mimo to będę im miłosierny […], jeśli odpokutują i przystąpią do Mnie, gdyż Moja ręka 
pozostaje wyciągnięta do nich przez cały dzień — mówi Pan Bóg Zastępów’ [2 Nefi 28:32]. 
Jego miłosierdzie trwa wiecznie, a Jego ręka pozostaje wyciągnięta. Ma On czystą miłość 
Chrystusową, miłosierdzie, które nigdy nie ustaje, współczucie, które trwa, nawet wtedy, 
gdy wszystko wokół nas zdaje się zawodzić [zob. Moroni 7:46–47]” („Znowu są prorocy 
na ziemi” Liahona, listopad 2006, str. 106–107).

Poproś uczniów, aby własnymi słowami wyrazili prawdę, której nauczyli się z tych wer-
setów. (Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż Jezus Chrystus jest Bogiem łaski i 
sprawiedliwości. Jego miłosierdzie rozpościera się na tych, którzy pokutują i prze-
strzegają Jego przykazań).

• W jaki sposób możecie zastosować tę zasadę w swoim życiu?

Podsumowanie
Czasami nie będziesz w 
stanie nauczać całego 
bloku pism świętych 
wyznaczonego na dany 
dzień. Nie zniechęcaj 
się. Przy większych 
partiach pism świętych 
obejmujących wiele 
rozdziałów może być 
konieczne streszcze-
nie wydarzeń, fabuły 
i od czasu do czasu 
doktryny. Nagłówki 
rozdziałów, materiał 
w podręczniku do na-
uczania i przemyślenia 
z własnego studiowania 
pomogą ci przygoto-
wać się do skutecznego 
podsumowania.
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Izajasz przewidział, że w ostatnich dniach lud Pana powróci do Niego i przestanie polegać 
na bezbożnych stowarzyszeniach, aby mieć bezpieczeństwo i pokój. (Jeżeli dostępna jest 
Biblia Króla Jakuba w wydaniu Świętych w Dniach Ostatnich poproś uczniów o zapozna-
nie się z fragmentem: Ks. Izajasza 10:20, przypis c, i wyjaśnij znaczenie zwrotu opierać się. 
Możesz wyjaśnić, że w tym kontekście zwrot opierać się  znaczy polegać lub pokładać zau-
fanie w kimś lub czymś. Zapewnij uczniów, że gdy pokładamy nasze zaufanie w Panu, nie 
musimy bać się wyroków, które spadną na mieszkańców ziemi w czasie Drugiego Przyjścia.
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Wprowadzenie
Wiele proroctw Izajasza w Księdze Mormona odnosi 
się do dni ostatnich. Prorokował on o Przywróceniu 
ewangelii, Proroku Józefie Smithie, Drugim Przyjściu i 
zniszczeniu niegodziwych. Przewidział, że Pan „wywiesi 

narodom sztandar”, by zebrać Swój lud w dniach ostat-
nich (zob. 2 Nefi 21:11–12). Izajasz świadczył również, 
że Pan pokona Szatana i wprowadzi w Milenium, erę 
pokoju i radości.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 21:1–5, 10–12
Izajasz przewiduje Przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa w dniach ostatnich
Pokaż ilustrację: Moroni ukazuje się Józefowi Smithowi w jego pokoju (62492; Album: 
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 91). Wyjaśnij, że gdy Moroni po raz pierwszy ukazał się 
Józefowi Smithowi, „zacytował jedenasty rozdział Izajasza, mówiąc, że wkrótce się wypełni” 
(Józef Smith — Historia 1:40). Proroctwo z rozdziału: Ks. Izajasza 11 znajduje się również 
w rozdziale: 2 Nefi 21.

Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 21:1. Skieruj ich uwagę na okre-
ślenie: „gałązka z pnia Jessego”. Następnie poproś ich o przeczytanie w ciszy fragmentu: 
2 Nefi 21:10. Zwróć ich uwagę na określenie: „korzeń Jessego”. Możesz zaproponować 
uczniom zaznaczenie tych fragmentów. Wyjaśnij, że Prorok Józef Smith otrzymał objawie-
nie na temat tych określeń. Poproś uczniów, aby odszukali fragment: Nauki i Przymierza 
113:1–6. Przeczytaj ten fragment na głos. Zanim przeczytasz, poproś uczniów, aby śledzili 
tekst wzrokiem i szukali znaczenia tych określeń. Jeśli chcesz, możesz zapisać te znaczenia 
na tablicy według poniższego wzoru. Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali te znaczenia 
w swoich pismach świętych.

Pień Jessego — Jezus Chrystus

Gałązka — sługa Chrystusa „na którego nałożono wiele mocy”

Korzeń Jessego — osoba w dniach ostatnich, która będzie dzierżyć kapłaństwo i „klucze 
królestwa”

Poproś dwóch uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkiego 
z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby znaleźli określenie „gałązki” i „korzenia 
Jessego”.

„Czy tkwimy w błędzie, mówiąc, że wspomnianym prorokiem jest Józef Smith, który otrzy-
mał kapłaństwo i klucze królestwa, który wzniósł sztandar do zgromadzenia ludu Pana w 
naszej dyspensacji? I czyż nie jest on ‘sługą w rękach Chrystusa, który jest po części potom-
kiem Isajego, a po części Efraima, czyli z domu Józefa, na którego nałożono wiele mocy’”? 
(The Millennial Messiah: The Second Coming of the Son of Man [1982], str. 339–340).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 21:10, 12. Poproś 
uczniów w klasie, aby śledzili słowa i określenia, które odnoszą się do Józefa Smitha, 
Przywrócenia ewangelii i Kościoła Pana. Zanim uczniowie zaczną czytać, wyjaśnij, że słowo 
chorągiew określa flagę lub sztandar, który jest używany do określenia punktu zbiórki lub 
znak do zgromadzenia w czasie bitwy (zob. lekcja 32).

• W jaki sposób dzieło Józefa Smitha wypełniło proroctwo dotyczące korzenia Jessego?

• W jaki sposób jesteśmy obecnie zgromadzeni jako członkowie Kościoła? W jaki sposób 
wznosimy chorągiew, aby pomóc bliźnim w odnalezieniu miejsca zgromadzenia?

Złóż świadectwo o tym, że  Pan przywrócił Swoją ewangelię i Swój Kościół poprzez 
Proroka Józefa Smitha i gromadzi obecnie Swój lud w dniach ostatnich.

Składanie świadectwa
Świadectwo to prosta, 
bezpośrednia deklaracja 
wiary. Gdy przygotowu-
jesz się do nauczania 
lekcji, módl się o Ducha, 
aby ci pomógł określić 
moment, w którym na-
leży złożyć świadectwo 
o omawianych praw-
dach. Możesz usłyszeć 
podszept, aby złożyć 
świadectwo kilka razy w 
trakcie lekcji, a nie tylko 
na koniec.

LEKCJA 34

2 Nefi 21–24
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2 Nefi 21:6–9; 22
Izajasz opisuje Milenium
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że przyjaciel, który jest członkiem innego kościoła 
pyta ich o wierzenia dotyczące Milenium. Poproś uczniów o przestudiowanie w ciszy 
fragmentów: 2 Nefi 21:6–9 i 22:1–6 i wyszukanie prawd, którymi mogliby się podzielić w 
trakcie rozmowy. Poproś, aby zapisali swoje pomysły w dziennikach do studiowania lub 
notatkach z lekcji. Aby pomóc im w omówieniu znalezionych informacji, zadaj kilka lub 
wszystkie poniższe pytania:

• Co sugeruje opis z fragmentu: 2 Nefi 21:6–8 na temat warunków panujących na ziemi 
w trakcie trwania Milenium?

• Dlaczego, według fragmentu: 2 Nefi 21:9, ziemia będzie miejscem pokoju w czasie 
Milenium? (Pomóż uczniom zrozumieć, że w czasie Milenium ziemia będzie miej-
scem pokoju, ponieważ będzie przepełniona wiedzą o Panu).

• W jaki sposób wiedza o Panu pomaga nam obecnie żyć w większym pokoju?

• We fragmencie: 2 Nefi 22:1–6 Izajasz opisuje ducha czci, którym będą wypełnieni ludzie 
w czasie Milenium. W jaki sposób możemy dzisiaj rozwinąć takie samo nastawienie?

• Jakie są niektóre zagadnienia związane z Milenium, które chcielibyście mieć już teraz w 
swoim życiu? (Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad tym, co mogą zrobić, aby otrzy-
mać niektóre z tych błogosławieństw).

2 Nefi 23–24
Izajasz naucza, że niegodziwi zginą, a Pan okaże miłosierdzie Swojemu ludowi
Wyjaśnij, że w rozdziale: 2 Nefi 23 Izajasz prorokuje o zagładzie Babilonu i porównuje ją 
do zniszczenia niegodziwych podczas Drugiego Przyjścia Zbawiciela. Zachęć uczniów do 
przeczytania definicji „Babilonu” w Bible Dictionary (Słowniku Biblijnym). Wyjaśnij, że w 
niektórych fragmentach z pism świętych słowo Babilon odnosi się ogólnie do niegodziwo-
ści świata. Izajasz prorokował, że wielkie zniszczenie spadnie na niegodziwych w Babilonie 
i w ostatnich dniach.

Aby pomóc uczniom w rozpoznaniu konsekwencji, które spadną na niegodziwych w 
dniach ostatnich, poproś ich o przeczytanie w ciszy fragmentów: 2 Nefi 23:1, 5–9, 11, 15,  
19 i 22.

Wyjaśnij, że Izajasz użył odniesienia do upadku Lucyfera, czyli Szatana, aby zilustrować 
zagładę niegodziwych. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 
24:12–16.

• Które określenia w tych wersetach obrazują arogancję Szatana?

• W jaki sposób fragment: 2 Nefi 24:16 opisuje to, co czulibyśmy wobec Szatana, gdyby-
śmy mogli go zobaczyć takim, jakim jest naprawdę.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Ezry Tafta 
Bensona:

„Na naradzie w świecie przedziemskim to duma zgubiła Lucyfera — ‘syna jutrzenki’. 
(2 Nefi 24:12–15; zob. także NiP 76:25–27; Mojżesz 4:3) […]. Na przedziemskiej naradzie 
Lucyfer złożył swoją propozycję stanowiącą konkurencję do planu Ojca, przedstawionego 
przez Jezusa Chrystusa (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).

Skieruj uwagę uczniów na słowa Pana zawarte w zakończeniu fragmentu: 2 Nefi 23:22: 
„Będę litościwy dla Mojego ludu, lecz niegodziwi zginą”. Możesz zachęcić uczniów, aby 
zapisali to stwierdzenie w swoich pismach świętych. (Zauważ, że końcowe zdanie w tym 
wersecie nie ma odpowiednika w Księdze Izajasza w Biblii Króla Jakuba. Sugeruje to, że 
mosiężne płyty zawierały pewne informacje, których nie ma w Biblii).

• Co, według was, oznacza przebywanie wśród ludu Pana?

Poproś kilku uczniów o przeczytanie na głos fragmentów: 2 Nefi 24:1–7, 24–27, czytając po 
kolei po jeden lub dwa wersety. Poproś uczniów o zwrócenie uwagi na obietnice Pana dla 
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Jego ludu. Zachęć ich, aby podzielili się ze sobą swoimi spostrzeżeniami. Możesz poprosić 
jednego z uczniów o zapisywanie tych spostrzeżeń na tablicy.

• Jakie przesłanie zawierają te wersety dla osób cierpiących z powodu niegodziwości 
innych ludzi?

• Jakie dowody szczęścia i nadziei możecie zauważyć w tych wersetach?

Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że Pan będzie miłosierny dla Swojego ludu, ale 
niegodziwi zginą. Pomóż uczniom zrozumieć, że proroctwa Izajasza zawarte w rozdziałach: 
2 Nefi 21–24 odzwierciedlają jedno z głównych przesłań Księgi Mormona — że posłusznym 
będzie się szczęściło, a niegodziwi zginą. Złóż świadectwo o tym, że możemy żyć w prawości 
i będzie nam się teraz szczęściło, jeśli wyczekujemy Milenium.

Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 21:1. „Gałązka z pnia Jessego wyrośnie”
Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu Aposto-
łów wyjaśnił znaczenie gałązki z fragmentu: 2 Nefi 21:1:

„ʻOto idą dni — mówi Pan — że wzbudzę Dawidowi 
sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mą-
drze postępował […]’ (Ks. Jeremiasza 23:3–6). To zna-
czy, że Król, który będzie osobiście panował nad ziemią 
podczas Milenium, będzie gałęzią, która wyrośnie z 

domu Dawida. Będzie stosował prawo i sprawiedliwość 
na całej ziemi, ponieważ jest Panem Jehową, którego 
my zwiemy Chrystusem. Jest zupełnie jasne, że Gałęzią 
Dawida jest Chrystus. Zobaczymy, że jest On nazywany 
Dawidem, że jest nowym Dawidem, Wiecznym Dawi-
dem, który będzie wiecznie panował na tronie swojego 
starożytnego przodka” [zob. Ks. Jeremiasza 30:8–9] 
(The Promised Messiah: The First Coming of Christ 
[1978], str. 193).

Dodatkowe pomysły 
dotyczące nauczania
2 Nefi 21:9. „Poznanie Pana napełni ziemię”
Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragment: 
2 Nefi 21:9. Następnie podziel się przesłaniem Starszego 
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów:

„W naszych czasach doświadczamy eksplozji wiedzy o 
świecie i jego ludziach. Ludzie jednak nie doświadczają 
porównywalnego rozwoju wiedzy o Bogu i Jego planie 

dla Swoich dzieci. W tej kwestii świat nie potrzebuje wię-
cej nauki ani techniki, ale więcej prawości i objawienia. 
Wyglądam dnia zapowiedzianego przez Izajasza, gdy 
‘poznanie Pana napełni ziemię’” (Ks. Izajasza 11:9; 2 Nefi 
21:9). („Alternate Voices”, Ensign, maj 1989, str. 30).
• Czego, według Starszego Oaksa, potrzebuje świat?
• Jak możemy pomóc w wypełnieniu tego proroctwa 

Izajasza?
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Wprowadzenie
Kontynuując podkreślanie znaczenia proroctw Izaja-
sza, Nefi wyjaśnił, że każdy, kto ma ducha proroctwa, 
może zrozumieć i docenić słowa Izajasza. Tak określił 
cel jego zapisów: „by przekonać nasze dzieci, a także 

naszych braci, aby uwierzyli w Chrystusa i pojednali się 
z Bogiem” (2 Nefi 25:23). Zaprosił wszystkich do wiary 
w Jezusa Chrystusa i do „[czczenia] Go całą swą mocą, 
umysłem, siłą i całą swą duszą” (2 Nefi 25:29).

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 25:1–8
Nefi naucza, że możemy zrozumieć słowa Izajasza, gdy posiadamy ducha proroctwa
Pokaż kłódkę, która nie może być otwarta bez użycia klucza (lub narysuj na tablicy obraz 
kłódki i klucza). Zwróć uwagę na to, że ludzie, którzy chcą zabezpieczyć wartościowe 
rzeczy, często je zamykają. Mogą być posiadaczami jedynego klucza lub mogą dać kopię 
klucza zaufanemu przyjacielowi lub członkowi rodziny.

Wyjaśnij, że Nefi wiedział, iż proroctwa Izajasza posiadają „wielką wartość” (2 Nefi 25:8). 
Jednakże nie trzymał ich w sekrecie. Nauczał nawet o tym, że są klucze dla wszystkich, 
którzy chcą otworzyć znaczenie słów Izajasza. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie 
pierwszego zdania z fragmentu: 2 Nefi 25:4. Poproś członków klasy, aby znaleźli klucz do 
zrozumienia słów Izajasza.

• Jaki klucz znaleźliście? („Duch proroctwa”).

Aby pomóc uczniom zrozumieć znaczenie posiadania „ducha proroctwa”, przeczytaj nastę-
pujące oświadczenie z Guide to the Scriptures [Przewodnika do pism świętych]:

„Proroctwo zawiera natchnione przez Boga słowa lub zapisy, które dana osoba otrzymuje 
przez objawienie od Ducha Świętego. Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa (Objawienie 
19:10). Proroctwo może dotyczyć przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Kiedy osoba pro-
rokuje, mówi lub zapisuje to, co Bóg chce, żeby wiedziała dla jej własnego dobra lub dla dobra 
innych ludzi. Osoby mogą otrzymać proroctwo lub objawienie w odniesieniu do swojego 
własnego życia” (Guide to the Scriptures, „Prophecy, Prophesy”, na stronie: scriptures.lds.org).

Pomóż uczniom zauważyć, że ich zrozumienie słów Izajasza wzrośnie, jeśli: (1) będą 
szukać przewodnictwa od Ducha Świętego i (2) posiadają świadectwo o Jezusie Chrystusie 
oraz pragnienie, aby się o Nim uczyć. Gdy podchodzą do słów Izajasza w ten sposób, zaw-
sze szukając sposobu, w jaki jego proroctwa świadczą o Zbawicielu, będą w stanie nauczyć 
się tego, co Bóg chce im przekazać dla ich własnego dobra lub dla dobra innych ludzi.

Podkreśl, że Nefi dzielił się różnymi pomysłami, które mogą zwiększyć nasze zrozumienie 
słów Izajasza. Poproś uczniów o przeczytanie w ciszy fragmentu: 2 Nefi 25:1 i wyszukanie 
powodu, dla którego lud Nefiego uważał, że słowa Izajasza są trudne do zrozumienia.

• Co znaleźliście? (Nie znali oni „zwyczajów prorokowania Żydów”).

• Opierając się na przeczytanych przez was słowach Izajasza, jakie są charakterystyczne 
cechy proroctw starożytnych Żydów? (Odpowiedzi mogą zawierać stwierdzenie, że 
Izajasz i inni prorocy używali symboli i języka poetyckiego).

• Dlaczego, gdy czytacie słowa Izajasza, pomocna jest wiedza o tym sposobie prorokowania?

LEKCJA 35

2 Nefi 25
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Wyjaśnij, że kolejna pomocna wskazówka znajduje się we fragmencie: 2 Nefi 25:5–6. 
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał te wersety na głos. Poproś członków klasy, aby 
wyszukali doświadczenia, które pomogły Nefiemu w zrozumieniu słów Izajasza.

• Jaką korzyść odniósł Nefi z faktu, że mieszkał w Jerozolimie? W czym, na podstawie 
przeczytanych słów Izajasza, pomogło Nefiemu to, że „[widział] wiele pośród Żydów” 
i „[wiedział], jak postępowali” w Jerozolimie?

• Co możemy zrobić, aby zgromadzić wiedzę na ten temat? (Możemy studiować kulturę, 
historię i geografię starożytnego Izraela).

Przeczytaj uczniom fragment: 2 Nefi 25:7–8. Podczas czytania zwróć uwagę, że proroctwa 
Izajasza będą miały dla nas wielką wartość, gdy zauważymy, że się wypełniły. Aby zilustro-
wać tę prawdę, zapytaj:

• Które z proroctw studiowanych w ciągu ostatnich kilku dni zostały już wypełnione? 
(Uczniowie mogą pamiętać o proroctwie dotyczącym Świątyni Salt Lake [zob. 2 Nefi 
12:2–3], o narodzeniu Jezusa Chrystusa [zob. 2 Nefi 19:6] i Józefie Smithie [zob. 2 Nefi 
21:1, 10]). W jaki sposób zwiększa się znaczenie tych proroctw, gdy dostrzegasz, że się 
wypełniły?

Podsumowując tę część lekcji, wyraź swoje przekonanie, że uczniowie mogą rozwinąć 
zrozumienie słów Izajasza, gdy poszukują ducha proroctwa. Zwróć uwagę na to, że mogą 
zwiększyć swoje zrozumienie poprzez poznanie sposobu prorokowania Żydów oraz ich 
kultury, historii i geografii starożytnego Izraela.

2 Nefi 25:9–19
Nefi prorokuje o rozproszeniu i zgromadzeniu Żydów
Podsumuj fragment: 2 Nefi 25:9–19 oświadczając, że Nefi prorokował o Żydach w ich 
ojczyźnie i na okolicznych terenach. Powiedział, że Żydzi, którzy zostali wzięci w niewolę 
Babilonu, po zniszczeniu Jerozolimy powrócą do „ziemi ich dziedzictwa” (zob. 2 Nefi 
25:9–11). Jezus Chrystus, Mesjasz, będzie żył pośród nich, ale wielu Go odrzuci i ukrzyżują 
Go (zob. 2 Nefi 25:12–13). Po śmierci Zbawiciela i Zmartwychwstaniu, Jerozolima zostanie 
zniszczona ponownie, a Żydzi zostaną rozproszeni i będą doświadczani przez inne narody 
(zob. 2 Nefi 25:14–15). Ostatecznie uwierzą w Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie, a 
Pan przygarnie ich „z upadku i stanu zguby” (zob. 2 Nefi 25:16–19).

2 Nefi 25:20–30
Nefi świadczy o Jezusie Chrystusie
Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, jakiej odpowiedzi udzieliliby osobie, która twierdzi, 
że Święci w Dniach Ostatnich nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Możesz poprosić jednego lub 
dwóch uczniów, aby krótko opowiedzieli o doświadczeniu, które mieli, gdy inne osoby pod-
ważały ich wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdy uczniowie czytają i omawiają fragment: 2 Nefi 
25:20–30, poproś ich o wyszukanie fragmentów, których mogliby użyć w takiej sytuacji.

Poproś uczniów o określenie „właściwej drogi” na podstawie fragmentu: 2 Nefi 25:28–29. 
Po tym jak znajdą fragment, że „właściwą drogą jest wiara w Chrystusa, a nie wypieranie 
się Go”, zapisz na tablicy: Dlaczego wiara w Jezusa Chrystusa jest właściwą drogą? Następnie 
poproś uczniów o wyszukanie fragmentów: 2 Nefi 25:20, 23–26 i znalezienie odpowiedzi, 
dlaczego wiara w Jezusa Chrystusa jest właściwą drogą. Zachęć ich do zapisania odpowiedzi 
na tablicy, pod pytaniem zadanym przez ciebie. Odpowiedzi mogą być następujące:

Zbawienie przychodzi jedynie dzięki Jezusowi Chrystusowi.

Dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy zostać zbawieni przez łaskę, gdy dokonamy 
wszystkiego, co w naszej mocy.

Poprzez Zadośćuczynienie Zbawiciela możemy otrzymać odpuszczenie naszych 
grzechów.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 25:23 i 2 Nefi 10:24. 
Zwróć uwagę na to, że te wersety zawierają słowo pojednanie, które oznacza zjednoczenie 
ludzi bądź rzeczy w harmonii lub we wzajemnym porozumieniu.

• W obu wersetach prorocy zachęcają nas, abyśmy pojednali się z Bogiem. Jak myślicie, 
co to znaczy?

2 Nefi 25:23, 26 
to fragment do opano-
wania. Możesz zachęcić 
uczniów, aby zaznaczyli 
ten fragment w swoich 
pismach świętych. 
Zapoznaj się z pomysłem 
dotyczącym nauczania, 
który znajduje się pod 
koniec lekcji, aby pomóc 
uczniom w zapamiętaniu 
tego fragmentu.
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Wyjaśnij, że oba z tych wersetów zawierają również słowo łaska. Łaska jest darem naszego 
Ojca Niebieskiego przekazanym przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Słowo łaska używane 
w pismach świętych, odnosi się przede wszystkim do motywującej mocy i duchowego 
uzdrowienia wynikających z miłosierdzia i miłości Jezusa Chrystusa.

• Jakie nauki znajdujące się we fragmentach: 2 Nefi 10:24 i 25:23 dotyczą relacji pomiędzy 
łaską a naszymi wysiłkami?

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich dziennikach do studiowania lub notatkach z lekcji, czego 
się nauczyli i udzielili odpowiedzi na poniższe pytania. Możesz zapisać te pytania na tablicy.

• Co według was oznacza bycie zbawionym dzięki łaskce?

Aby pomóc uczniom zrozumieć stwierdzenie Nefiego z fragmentu: 2 Nefi 25:24–25, 
dotyczące tego, że prawo stało się martwe dla jego ludu, wyjaśnij, że odnosił się do prawa 
Mojżesza. To prawo, wraz ze swoimi uroczystościami, rytuałami, symbolami i przykaza-
niami, łącznie ze składaniem ofiar ze zwierząt, było nadal praktykowane w czasach Nefiego. 
Nefi i inne osoby wiedziały, że to prawo zostanie wypełnione poprzez Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa. Po dokonaniu Zadośćuczynienia, od uczniów Zbawiciela nie będzie dłużej 
wymagane przestrzeganie prawa Mojżesza. Jednakże wierni Nefici nadal przestrzegali tego 
prawa, wiedząc, że obecne prawo zostanie pewnego dnia zastąpione.

Gdy Nefi powiedział, że prawo stało się martwe dla niego i innych ludzi, miał na myśli, 
że to prawo ich nie zbawi. Przestrzegali tego prawa, gdyż chcieli być posłuszni i ponieważ 
wiedzieli, że to prawo wskazywało na Jezusa Chrystusa, który przyniesie im zbawienie.

• Czego możemy się nauczyć z fragmentu: 2 Nefi 25:23–26 o powodach, dla których po-
winniśmy przestrzegać przykazań?

• Co zrobicie, aby „mówić o Chrystusie” i „znajdować radość w Chrystusie”? (2 Nefi 25:26). 
Co zrobicie, aby pomóc innym osobom uwierzyć w Chrystusa?

Poproś uczniów, aby podzielili się znalezionymi fragmentami, które pomogłyby im w odpo-
wiedzi na zarzuty, że Święci w Dniach Ostatnich, że nie wierzą w Jezusa Chrystusa. Zapytaj 
ich, dlaczego lubią te fragmenty.

Podziel się swoim świadectwem o prawdach, o których dzisiaj dyskutowaliście. Możesz dać 
również okazję uczniom, aby złożyli świadectwo o tych prawdach.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 25:23, 26
Uwaga: Podczas ostatniej części tej lekcji rozważ użycie następującego pomysłu dotyczą-
cego nauczania. Jeśli podczas tej lekcji nie masz wystarczająco czasu, aby zastosować ten 
pomysł, możesz go użyć podczas innej lekcji, w ramach przypomnienia.

Aby pomóc uczniom zapamiętać fragment: 2 Nefi 25:26, jeden z wersów w tym fragmencie 
do opanowania, zapisz następujące słowa na tablicy:

Mówić

Radować

Nauczać

Prorokować

Zapisywać

Aby nasze dzieci…

Skąd mogą…

Odpuszczenia…

Poproś uczniów, aby korzystając z podpowiedzi na tablicy, wyrecytowali fragment: 2 Nefi 
25:26. Po kilkukrotnym powtórzeniu tego wersetu zapytaj, czy ktoś może wyrecytować ten 
werset z pamięci. Następnie zaproś pozostałych uczniów, aby wyrecytowali ten werset bez 
patrzenia na tablicę. Na zakończenie możesz zasugerować, że warto jest uważnie słuchać 
rodziców, przywódców i nauczycieli, którzy skłaniają nas, abyśmy zwracali się do Zbawiciela.

Daj każdemu uczniowi kartkę. Poproś uczniów, aby napisali list do swoich przyszłych 
dzieci, zachęcający je do skupienia swego życia na Jezusie Chrystusie. Uczniowie mogą 
umieścić swoje listy w pismach świętych, aby zachować je na przyszłość.

Zachęcanie uczniów 
do dzielenia się 
świadectwami
Kiedy uczniowie słyszą 
wzajemne świadectwa 
o prawdach ewangelii, 
może wzrosnąć ich zro-
zumienie zasad ewan-
gelii i pragnienie, aby 
zastosować te zasady w 
życiu. Możesz zachęcić 
uczniów, aby podzielili 
się swoimi świadectwami 
podczas lekcji, zadając 
pytania zaczynające się 
w następujący sposób: 
„W jaki sposób zdobyli-
ście świadectwo o…” lub 
„Kiedy po raz pierwszy 
dowiedzieliście się, 
że…” lub „W jaki sposób 
możecie wytłumaczyć 
lub złożyć świadectwo 
o…”. Po tym, jak jeden 
uczeń złoży świadectwo 
o prawdzie, możesz za-
pytać: „Kto jeszcze chce 
złożyć świadectwo o tej 
prawdzie?”.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
2 Nefi 11–25 (Część 7.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 2 Nefi 11–25 
(Część 7.), nie zakłada, że musisz ich wszystkich nauczać 
w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się 
jedynie na kilku doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (2 Nefi 11–16)
Izajasz opisał dumę i niegodziwość starożytnego Izraela 
oraz wyroki, jakie na nich spadną. Prorokował również o 
świątyni, która zostanie zbudowana w dniach ostatnich i 
nauczał, że Bóg ustanowił świątynie, aby nauczać nas Jego 
dróg i pomóc nam podążać Jego ścieżkami. Izajasz widział 
Pana i został oczyszczony z grzechu. Z doświadczenia 
Izajasza uczniowie nauczyli się, że dzięki Zadośćuczynie-
niu Jezusa Chrystusa możemy zostać oczyszczeni z naszej 
niegodności.

Dzień 2. (2 Nefi 17–20)
Izajasz upomniał królestwo Judy za to, że nie okazywali zau-
fania Ojcu Niebieskiemu i Jezusowi Chrystusowi. Uczniowie 
nauczyli się, że jeśli pokładamy zaufanie w Bogu, będzie 
On z nami nawet w czasach trudności i strachu. Izajasz 
opisał zniszczenie niegodziwych podczas Drugiego Przyjścia 
i nauczał, że Jezus Chrystus jest Bogiem sprawiedliwym i 
miłosiernym, a Jego miłosierdzie rozciąga się na tych, którzy 
odpokutują i przestrzegają Jego przykazań.

Dzień 3. (2 Nefi 21–24)
Podczas tej lekcji uczniowie nauczyli się, że Jezus Chrystus 
będzie sądził sprawiedliwie i że ostatecznie Pan przez Pro-
roka Józefa Smitha przywróci Swój Kościół, aby zgromadzić 
Swój lud w dniach ostatnich. Nefi lubował się w proroctwie 
Izajasza, mówiącym o tym, że w czasie Milenium pokój i 
wiedza o Panu wypełnią ziemię. Uczniowie byli zachęcani 
do rozważań na temat tej prawdy i tego, w jaki sposób 
mogą lepiej przygotować się na ten czas.

Dzień 4. (2 Nefi 25)
Gdy Nefi podsumował główne przesłania zapisów Izajasza, 
przejrzał proste prawdy dotyczące dzieła Boga pośród dzieci 
ludzkich: Imię Jezusa Chrystusa jest jedynym imieniem pod 
niebem, „przez które człowiek może zostać zbawiony” 
(2 Nefi 25:20), a Jezus Chrystus jest jedynym źródłem, do 
którego możemy się udać, aby uzyskać odpuszczenie grze-
chów. Nefi chciał, żeby wszyscy wiedzieli, że jeśli dokonamy 
„wszystkiego, co jest w naszej mocy”, Jezus Chrystus pobło-
gosławi nas łaską — boską pomocą i siłą (zob. 2 Nefi 25:23).

Wprowadzenie
W tym tygodniu uczniowie studiowali wybrane rozdziały Izaja-
sza, które Nefi dołączył do swojego zapisu. Prezydent Boyd K. 
Packer z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział o tych 
rozdziałach Izajasza: „Nie przestawajcie czytać! Przedzierajcie się 
przez te trudne do zrozumienia rozdziały zawierające proroctwa 
Starego Testamentu, nawet jeśli bardzo niewiele rozumiecie. Idź-
cie naprzód, nawet jeśli jedyne, co możecie zrobić, to prześlizgi-
wanie się po powierzchni i pochwycenie jakichś wrażeń to tu, to 
tam” („The Things of My Soul”, Ensign, maj 1986, str. 61).

Gdy spotkasz się z uczniami w tym tygodniu, zachęć ich, aby byli 
cierpliwi podczas studiowania słów Izajasza. Możesz zachęcić ich, 
aby podzielili się tym, w jaki sposób zapisy Izajasza pomogły im 
„podnieść się na duchu i radować” w dobroci Boga (2 Nefi 11:8).

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 11–25
Nefi cytuje proroctwa Izajasza o Jezusie Chrystusie
Pokaż szkło powiększające lub narysuj je na tablicy. Poproś jed-
nego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 25:13 
Poproś uczniów z klasy, aby wyszukali, co Nefi „wysławiał” lub in-
nymi słowy — „powiększał”. Wyjaśnij, że jednym z powodów, dla 
którego Nefi zapisał słowa Izajasza — z fragmentu: 2 Nefi 11–25 
— było wysławianie imienia, posługi i Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa w życiu tych osób, które przeczytają słowa Nefiego.

Niech jeden z uczniów przeczyta na głos fragment: 2 Nefi 
11:4–8. Poproś uczniów klasy, aby wyszukali określenia, które 
określają cel Nefiego w cytowaniu słów Izajasza.

Podczas studiowania w domu uczniowie zostali poproszeni o 
zaznaczenie imienia „Chrystus” za każdym razem, gdy pojawiło 
się we fragmencie: 2 Nefi 25:20–30. Poproś ich o odszukanie 
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fragmentu: 2 Nefi 25:28–29 i znalezienie określenia, które się 
powtarza w tych wersetach. („A właściwą drogą jest wiara w 
Chrystusa, a nie wypieranie się go”).

Zapytaj uczniów: Jakie doświadczenia z waszego życia nauczyły 
was, że wiara i podążanie za Jezusem Chrystusem to właściwy 
sposób życia?

Poniższa lista zawiera prawdy, doktryny i zasady, które uczniowie 
studiowali w tym tygodniu w rozdziałach: 2 Nefi 11–25. Napisz 
na tablicy dziewięć poniższych oświadczeń lub przygotuj je na 
kartkach do wręczenia każdemu uczniowi. Poproś uczniów, aby 
przeczytali pozycje wymienione na tej liście i poszukali tych prawd, 
doktryn i zasad w cytowanych wersetach.

Zrozumienie nauk Izajasza w dzisiejszych czasach
 1. Bóg ustanowił świątynie, aby nauczyć nas Swoich ścieżek i 

aby pomóc nam kroczyć Jego ścieżkami (zob. 2 Nefi 12:2–3).
 2. Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy zostać 

oczyszczeni z naszej niegodności (zob. 2 Nefi 16:5–7).
 3. Jeśli pokładamy zaufanie w Bogu, będzie On z nami nawet 

w czasach trudności i strachu (zob. 2 Nefi 17:4, 7, 14).
 4. Jezus Chrystus jest Bogiem miłosierdzia i sprawiedliwości. Jego 

miłosierdzie rozpościera się na tych, którzy pokutują i prze-
strzegają Jego przykazań (zob. 2 Nefi 19:12, 17, 21; 20:4).

 5. Pan przywrócił Swoją ewangelię poprzez Proroka Józefa 
Smitha i gromadzi obecnie Swój lud w dniach ostatnich 
(zob. 2 Nefi 21:10, 12).

 6. W czasie Milenium ziemia będzie miejscem pokoju, ponieważ 
będzie przepełniona wiedzą o Panu (zob. 2 Nefi 21:6–9).

 7. Pan będzie miłosierny dla Swojego ludu, ale niegodziwi zginą 
(zob. 2 Nefi 23:22).

Nauki Nefiego
 8. Dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy zostać zbawieni po-

przez łaskę, gdy dokonamy wszystkiego, co w naszej mocy 
(zob. 2 Nefi 25:23).

 9. Poprzez Zadośćuczynienie Zbawiciela możemy otrzymać od-
puszczenie naszych grzechów (zob. 2 Nefi 25:26).

Jeśli czas na to pozwala, zadaj uczniom następujące pytania:

• Jakie tematy dostrzegacie w naukach Izajasza i Nefiego? 
(Możliwe tematy to: Ojciec Niebieski wysłał Swojego Syna, 
Jezusa Chrystusa, aby rozszerzyć zbawienie i pokój pośród 
Swoich dzieci. Możemy ufać Bogu w każdej sytuacji. Świąty-
nie uczą nas o Bogu).

• Które z tych dziewięciu oświadczeń ma dla was największe 
znaczenie? Dlaczego?

Wyznacz każdemu uczniowi jedną doktrynę lub zasadę z powyż-
szej listy i poproś ich o wykonanie następujących czynności:

 1. Przeczytajcie fragmenty z pism świętych, z których zaczerp-
nięta jest ta doktryna lub zasada.

 2. Odpowiedzcie na pytanie: W jaki sposób ta doktryna lub za-
sada może pomóc wam „lubować się” w Panu? (Zob. 2 Nefi 
11:4–6).

 3. Pomyślcie o sytuacji, w której wiedza o tej doktrynie lub zasa-
dzie może przynieść wam nadzieję i siłę.

Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami. Gdy 
będą to czynić, możesz zapytać: „Kto ma świadectwo lub spo-
strzeżenia na temat tego, o czym właśnie się uczyliśmy?”. Umoż-
liwienie uczniom podzielenia się spostrzeżeniami i świadectwami 
potwierdzi prawdę w ich sercach i w sercach ich rówieśników. 
Podziękuj im za udział.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 
2 Nefi 25:13. Poproś uczniów, aby śledzili wzrokiem tekst i szu-
kali powodów, dla których Nefi lubował się w sławieniu imienia 
Pana. Poproś uczniów o podzielenie się tym, co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższego świadec-
twa Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„Myślę, że nikt z nas nie może pojąć w pełni znaczenia tego, 
co Chrystus zrobił dla nas w Getsemane, jednak każdego dnia 
jestem wdzięczny za zadość czyniącą ofiarę, którą za nas złożył.

W ostatniej chwili mógł zawrócić, lecz tego nie zrobił. Zszedł 
poniżej wszystkiego, aby ocalić wszystko. Przez to dał nam życie, 
które wykracza poza tę śmiertelną egzystencję. Ocalił nas od 
skutków Upadku Adama.

Z głębi całej mojej duszy jestem Mu wdzięczny. Nauczył nas, jak 
żyć. Nauczył nas, jak umierać. Zapewnił nam nasze zbawienie” 
(„Na pożegnanie”, Liahona, maj 2011, str. 114).

Zapytaj: Jakie podobieństwa widzicie pomiędzy słowami Nefiego 
z fragmentu: 2 Nefi 25:13 a słowami Prezydenta Monsona?

Zakończ dzisiejszą lekcję, prosząc uczniów o opisanie sposobów, 
na które młodzi Święci w Dniach Ostatnich mogą wysławiać imię 
Pana. Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, rzuć im wyzwanie, aby 
sławili imię Pana każdego dnia.

Następna część (2 Nefi 26–31)
W następnej części uczniowie będą studiowali niektóre z 
proroctw Nefiego o dniach ostatnich. Nefi widział, że będzie 
mnóstwo fałszywych kościołów i tajemnych sprzysiężeń. Widział 
też, że Pan dokona „cudownego i zadziwiającego dzieła” (2 Nefi 
27:26) i że wielu ludzi odrzuci Księgę Mormona, ponieważ mają 
już Biblię. Dodatkowo Nefi wyjaśnia doktrynę Chrystusa.
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Wprowadzenie
Nefi prorokuje, że jego potomkowie zostaną pewnego 
dnia odwiedzeni przez zmartwychwstałego Jezusa 
Chrystusa, że po tym doświadczeniu będą żyć przez trzy 
pokolenia w prawości. Jednakże Nefi był zasmucony, że 
w czwartym pokoleniu niektórzy odejdą od prawości, 

odrzucą Mesjasza i ostatecznie zostaną zniszczeni. Nefi 
ostrzegał osoby żyjące w dniach ostatnich przed dumą, 
tajemnymi sprzysiężeniami i wypaczeniem religii. Na-
uczał, że Pan kocha wszystkich ludzi i zaprasza ich, aby 
do Niego przyszli.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 26:1–13
Nefi prorokuje, że jego lud zostanie zniszczony, ponieważ odrzucą Jezusa Chrystusa
Napisz na tablicy określenie Sądy Boże.

• Co przychodzi wam do głowy, gdy widzicie lub słyszycie ten zwrot?

Wyjaśnij, że choć wielu ludzi ma negatywne skojarzenia związane z tymi słowami, sądy 
Boga faktycznie przynoszą błogosławieństwa wielu osobom. W rozdziale: 2 Nefi 26 czy-
tamy o konsekwencjach, które sprawiedliwość przynosi niegodziwym i sprawiedliwym.

Aby rozjaśnić kontekst głównego przesłania z rozdziału: 2 Nefi 26, wyjaśnij, że Nefi powie-
dział, iż wiele znaków będzie towarzyszyć narodzinom, śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa. Prorokował, że wielu ludzi zginie wkrótce po śmierci Zbawiciela, ponieważ będą 
wypędzać proroków i wiernych naśladowców Jezusa Chrystusa, którzy żyli pośród nich. 
Prorokował również, że nawet po odwiedzinach zmartwychwstałego Zbawiciela, wielu z 
jego potomków będzie „[wolało] czyny ciemności niż światło” „i zostaną zgładzeni. (Zob. 
2 Nefi 26:1–11).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 26:7. Poproś uczniów 
klasy, aby odnaleźli reakcję Nefiego na wizję zagłady ludu. Poproś uczniów, aby podzielili 
się tym, co znaleźli. Możesz zasugerować, aby zaznaczyli deklarację Nefiego na końcu 
wersetu: „Twoje drogi są sprawiedliwe”.

• Co dla was oznacza oświadczenie: „Twoje drogi są sprawiedliwe”? (Możesz wyjaśnić, 
że osoba sprawiedliwa zawsze będzie uczciwie traktować ludzi).

Kiedy pomożesz uczniom zrozumieć, że sprawiedliwość Boga wymaga tego, by niegodziwi 
zostali ukarani za swoje uczynki, wyjaśnij, że sprawiedliwość Boga wymaga również, aby 
prawi ludzie zostali wynagrodzeni za swe uczynki. W ramach tego wytłumaczenia możesz 
poprosić uczniów o przeczytanie fragmentu: Nauki i Przymierza 130:20–21. Niech ucznio-
wie przeczytają fragmenty: 2 Nefi 26:8–9, 13 i wyszukają błogosławieństw, o których Nefi 
mówił, że spłyną na jego prawych potomków.

• Jakie określenia opisują działania prawych osób w wersetach 8 i 13?

• Kiedy byliście świadkami błogosławieństw wymienionych w wersecie 13? Na jakie inne 
sposoby Pan się nam objawia?

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Gdy wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa, 
objawia się On nam przez moc Ducha Świętego.

• W jaki sposób znajomość tej prawdy zwiększa waszą wiarę w Jezusa Chrystusa?

2 Nefi 26:14–33
Nefi prorokuje o dniach ostatnich i zaprasza wszystkich, aby przyszli do Chrystusa
Podsumuj fragment: 2 Nefi 26:14–19, wyjaśniając, że Nefi prorokował o tym, iż Księga 
Mormona zostanie ujawniona w dniach ostatnich, w czasie, gdy wielu ludzi będzie dum-
nych i niewierzących.

LEKCJA 36

2 Nefi 26
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Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, kiedy się o coś potknęli (lub niech wyobrażą sobie, 
że potykają się w ciemności o przeszkodę). Poproś uczniów, aby przeczytali w ciszy fragment: 
2 Nefi 26:20–21 i wyszukali przeszkody, o które mogą się potykać ludzie w dniach ostatnich.

• Zgodnie z zapisami we fragmencie: 2 Nefi 26:20–21, wymieńcie niektóre z przeszkód, 
przewidzianych przez Nefiego, o które potykać się będą ludzie innych narodów?

• Jakie są inne przykłady przeszkód, których używa Szatan, aby ludzie się potykali?

Wyjaśnij, że poza umieszczaniem „przeszkód” na naszej ścieżce, które mają nas oddalić 
od Boga, Szatan stara się nas spętać. Pokaż kawałek nitki i poproś uczniów o prześledzenie 
fragmentu: 2 Nefi 26:22 oraz znalezienie słów, którymi Nefi opisał podobny przedmiot. 
Poproś jednego z uczniów, aby stanął przed klasą. Zwiąż luźno jego nadgarstki pojedynczą 
nitką. Poproś go o rozerwanie nici. Powtórz tę czynność, ale tym razem owiń nić kilku-
krotnie wokół nadgarstków. Kontynuuj wiązanie, aż uczeń nie będzie mógł zerwać nici 
— ostrzeż ucznia, żeby był ostrożny i nie zrobił sobie krzywdy. (Jeżeli nie masz ze sobą 
nici, możesz poprosić uczniów o wyobrażenie sobie tej prezentacji). Poproś uczniów, aby 
przestudiowali fragment: 2 Nefi 26:22 i znaleźli podobieństwo pomiędzy przeczytanym 
wersetem a tą prezentacją.

• Co jest istotne w określeniu: „aż zwiąże ich” z fragmentu: 2 Nefi 26:22? Czego możecie 
dowiedzieć się z tego wersetu o tym, jak działa Szatan?

• W jaki sposób Szatan prowadzi ludzi na „postronku”? (Postronek to jest sznur wyko-
nany z lnu).

• Które z tych grzechów (postronków) są najbardziej niebezpieczne dla ludzi w waszym 
wieku?

Przypomnij uczniom, że Szatan kusi nas do popełniania uczynków ciemności, aby nas 
związać i sprowadzić ze ścieżki prawości. Wyjaśnij, że ostatnie wersety rozdziału: 2 Nefi 26 
obrazują różnice pomiędzy ścieżkami Szatana a ścieżkami Boga. Poproś uczniów, aby w 
ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 26:23–24.

• Jak, według tych wersetów, działa Pan? Jaki jest cel wszystkiego, co czyni Pan? (Możesz 
zaproponować uczniom, aby zaznaczyli część wersetu: 2 Nefi 26:24, który uczy o tym, że 
wszystko, co Pan czyni, przynosi korzyść światu).

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie sytuację, w której czuli się zniechęceni lub odda-
leni od Pana. Aby pomóc uczniom odczuć, że przesłanie Nefiego o miłości Pana dotyczy 
ich życia, poproś ich o wyszukanie fragmentów: 2 Nefi 26:24–28, 33. Możesz zapropono-
wać, aby uczniowie zaznaczyli słowa: komukolwiek, wszystkim i nikomu. Niech uczniowie 
w ciągu kilku minut ponownie przeczytają zdania zawierające te słowa.

Poproś uczniów, aby zwrócili się do innego członka klasy i krótko omówili to, co zrozumieli 
z tych wersetów. Po tym, jak uczniowie podzielą się ze sobą swoimi przemyśleniami, rozważ 
poproszenie kilku uczniów, aby podzielili się głównymi wnioskami z ich rozmów. Główna 
konkluzja, która powinna wyniknąć z tej dyskusji, jest taka, że Pan kocha Swój lud i zapra-
sza wszystkich, aby przyszli do Niego i mieli udział w Jego zbawieniu. Możesz zapisać 
to zdanie na tablicy. Możesz również poprosić uczniów, aby w swoich dziennikach do studio-
wania lub w notatkach z lekcji udzielili odpowiedzi na następujące pytania:

• W jakich sytuacjach dostrzegliście dobroć Pana w waszym życiu?

• W jaki sposób może to wam pomóc w zrozumieniu, że Pan kocha wszystkich ludzi i 
zaprasza ich, aby do Niego przyszli?

W ramach podsumowania poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos wersety: 
2 Nefi 26:25, 33. Przed odczytaniem tego fragmentu zaproponuj uczniom, aby zaznaczyli 
zdania, które zachęcają ich do działania. Aby pomóc uczniom zauważyć dodatkowe zasto-
sowanie tych wersetów, przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa 

z Rady Prezydenta Kościoła:

„Mam nadzieję, że serdecznie witamy i kochamy wszystkie dzieci Boga, łącz-
nie z tymi, które inaczej się ubierają, wyglądają, mówią czy po prostu robią 
coś w inny sposób. Sprawianie, że ktoś czuje się nie dość dobry, jest niewła-
ściwe. Zamiast tego podtrzymujmy na duchu naszych bliźnich. Witajmy ich 
z otwartymi ramionami. Obdarzajmy naszych braci i siostry w Kościele taką 

dobrocią, troską i miłością, aby poczuli, że wreszcie odnaleźli dom […].

Zachęć uczniów 
do działania
Efektywne nauczanie 
zazwyczaj obejmuje 
zachęcanie do działa-
nia według nauczanej 
zasady. Jeśli dana zasada 
ewangelii jest pozna-
wana, ale nie jest wpro-
wadzona w czyn, proces 
nauki nie jest kompletny. 
Zachęta do działania 
może pochodzić od 
nauczyciela, a nawet, z 
większą mocą, od Ducha 
Świętego.
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Wydaje się zatem sprawiedliwą i właściwą rzeczą, by przyznać innym prawo do tego, czego 
sami tak gorąco pragniemy dla siebie.

Nie sugeruję, że mamy akceptować grzech czy przymykać oczy na zło w naszym osobistym 
życiu czy na świecie. Niemniej jednak w naszym zapale mylimy czasem grzech z grzeszni-
kiem i zbyt skorzy jesteśmy do potępiania i zbyt mało w nas współczucia […].

[…] Niech nasze serca i dłonie będą otwarte i wyciągnięte z miłością do wszystkich, do 
każdego człowieka, który zmierza swą własną trudną drogą” („Wy jesteście Moimi rękami”, 
Liahona, maj 2010, str. 68–69).

• W jaki sposób możemy zastosować w życiu fragment: 2 Nefi 26:33 i nauki Prezydenta 
Uchtdorfa?

Poproś uczniów, aby rozważyli, w jaki sposób mogą wyciągnąć rękę do potrzebujących 
i pomóc im poczuć miłość Pana.

Dodatkowe pomysły 
dotyczące nauczania
2 Nefi 26:29–31. Nefi przestrzega przed grzechem 
wypaczania religii
Napisz na tablicy następujące imiona: Szerem, Nehor, 
Korihor. Zapytaj uczniów, co mogą powiedzieć o tych 
mężczyznach. Jeśli uczniowie mają kłopot z odpowie-
dzią, wyjaśnij krótko, że ci mężczyźni próbowali od-
wieść ludzi od wiary w Jezusa Chrystusa. Byli oni winni 
grzechu wypaczania religii.

Nefi ostrzegał swój lud — i tych z nas, którzy żyjemy w 
dniach ostatnich — przed wypaczaniem religii. Poproś 
jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 
2 Nefi 26:29–31. Poproś członków klasy, aby wsłuchali 
się w definicję wypaczania religii.
• Jaki jest cel ludzi zaangażowanych w wypaczanie 

religii?

Starszy M. Russell Ballard z Kworum Dwunastu Aposto-
łów ostrzegał, że wypaczanie religii może mieć miejsce 
w Kościele. Poproś uczniów, aby przeczytali jego radę:

„Strzeżmy się fałszywych proroków i fałszywych 
nauczycieli, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, którzy 

samozwańczo głoszą doktryny Kościoła, którzy dążą do 
rozprzestrzenienia swojej fałszywej ewangelii, by przy-
ciągać zwolenników przez opłacane sympozja, książki i 
gazety, których treść podważa fundamentalne doktryny 
Kościoła. Strzeżcie się tych, którzy przemawiają i wydają 
publikacje stojące w sprzeczności z prawdziwymi proro-
kami Boga, tych, którzy aktywnie nawracają ludzi z bez-
troskim lekceważeniem wiecznego dobra osób, które 
chcą zwieść. Podobnie jak Nehor i Korihor w Księdze 
Mormona, opierają się na sofistyce, aby oszukać i zwabić 
inne osoby do swoich poglądów. ‘Wynoszą się ponad 
innych za światło świata, aby wzbogacić się i zdobyć 
uznanie świata, a nie starają się o dobro Syjonu’ (2 Nefi 
26:29)” („Beware of False Prophets and False Teachers”, 
Ensign, listopad 1999, str. 63).

• W jaki sposób członkowie Kościoła mogą wpaść 
w pułapkę wypaczania religii?

• Co, według fragmentu: 2 Nefi 26:30, może zapobie-
gać wypaczaniu religii? (Pomóż uczniom zrozumieć, 
że możemy uniknąć grzechu wypaczania religii, 
mając miłość do wszystkich ludzi).
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Wprowadzenie
Odwołując się często do słów Izajasza, Nefi prorokował, 
że Pan „dokona cudownego i zadziwiającego dzieła” w 
dniach ostatnich. Tym dziełem miało być Przywrócenie 
ewangelii Jezusa Chrystusa. Centralnym punktem proroc-
twa Nefiego było ujawnienie Księgi Mormona. Nefi prze-
powiedział, że świadkowie zobaczą Księgę Mormona i 
złożą świadectwo o jej prawdziwości. Świadczył również, 

że Księga Mormona odegra fundamentalną rolę w dziele 
Pana w dniach ostatnich — będzie cudownym darem dla 
świata. (Uwaga: Rozdział: 2 Nefi 27 jest bardzo zbliżony 
do rozdziału: Ks. Izajasza 29. W Biblii w wydaniu Świętych 
w Dniach Ostatnich znajdują sie przypisy do rozdziału: 
Ks. Izajasza 29, które zawierają sugestie pomocne przy 
studiowaniu obu tych rozdziałów).

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 27:1–5
Nefi prorokuje, że w dniach ostatnich ziemia będzie przepełniona niegodziwością
Pokaż następujące przedmioty: dezodorant, tubkę pasty do zębów i kostkę mydła lub 
pojemnik z mydłem. Wyjaśnij, że każdy z tych przedmiotów jest przeznaczony do rozwią-
zania problemu. Poproś uczniów, aby określili problemy, który każdy z tych przedmiotów 
rozwiązuje. (Możesz wybrać inne przedmioty, które są postrzegane jako rozwiązanie 
konkretnego problemu).

Wyjaśnij, że proroctwo Nefiego z rozdziału: 2 Nefi 27 opowiada o problemie, który po-
wstanie w naszych czasach. Nefi nauczał, że ludzie będą potykać się duchowo ze względu 
na ich niegodziwość, będą cierpieć z powodu duchowej ślepoty i będą odrzucać proroków. 
Nefi prorokował również o tym, co zrobi Bóg, aby rozwiązać te problemy.

Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 2 Nefi 27:1–5. Poproś człon-
ków klasy, aby zwrócili uwagę na słowa i zdania, które opisują pewne problemy dni ostat-
nich. Niech kilku uczniów podzieli się zdaniami, które rozpoznali. Aby pomóc uczniom 
w analizie tych zdań, możesz zadać im następujące pytania:

• Jak myślicie, jakie jest znaczenie określenia: „pijani niegodziwością”?

• We fragmencie: 2 Nefi 27:3, niektórzy ludzie dni ostatnich są porównani do głodnego 
człowieka, który śni, że je, lub do spragnionego człowieka, który śni, że pije, ale gdy się 
budzi czuje, że jego dusza jest pusta. Czego możemy się nauczyć z tej historii? (Jedzenie 
i picie we śnie nie daje trwałej satysfakcji i nie zmienia nic, gdyż głód i pragnienie pozo-
stają po przebudzeniu. Podobnie ci, którzy „walczą przeciwko Górze Syjon”, nie będą 
mieli trwałej satysfakcji ani nie osiągną niczego znaczącego).

• Co, według was, oznacza określenie „zamknęliście oczy”?

Aby pomóc uczniom w zidentyfikowaniu prawd ewangelii zawartych we fragmencie: 2 Nefi 
27:1–5, poproś ich o streszczenie tego, czego nauczyli się z tych wersetów. Zapisz ich odpo-
wiedzi na tablicy. Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż w dniach ostatnich wielu ludzi 
będzie przepełnionych niegodziwością i będą oni odrzucać proroków.

• Dlaczego jest ważne, aby znać proroctwa i ich wypełnienie?

2 Nefi 27:6–23
Nefi prorokuje o ujawnieniu Księgi Mormona
Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 27:6–7. Niech wyszukają, co za-
pewni Pan, aby pomóc w rozwiązaniu duchowych problemów w dniach ostatnich.

• Co zapewni Pan?

• Co będzie zawierać ta księga?

Pytania, które 
skłaniają do analizy
Za pomocą pytań skła-
niających do analizy mo-
żesz zachęcić uczniów do 
zastanowienia się nad 
znaczeniem studiowa-
nych wersetów. Zazwy-
czaj powinieneś zadawać 
te pytania po tym, jak 
uczniowie zapoznają 
się z danymi wersetami. 
Pytania, które skłaniają 
do analizy, zazwyczaj 
zaczynają się od słów: 
„dlaczego, według was” 
lub „co, według was”. 
Na przykład możesz 
zapytać: „Co, według 
was, oznacza (słowo lub 
określenie)?”.

LEKCJA 37

2 Nefi 27
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LEKCJA 37

• Jak myślicie, jaką księgę opisują te wersety? (Aby pomóc uczniom odpowiedzieć na 
to pytanie, możesz zaproponować im przejrzenie odnośników dotyczących fragmentu: 
2 Nefi 27:6, przypis c. Możesz również wyjaśnić, że określenie „[ci], którzy zasnęli” doty-
czy zmarłych proroków, którzy prowadzili zapisy składające się na Księgę Mormona).

Podnieś do góry egzemplarz Księgi Mormona. Wyjaśnij, że Pan ujawnił tę księgę, aby 
pomóc w naprawie problemów dni ostatnich i przynieść światło pozostającemu w ciem-
ności światu. Pan objawił starożytnym prorokom szczegóły dotyczące ujawnienia Księgi 
Mormona. Nefi zapisał te szczegóły w rozdziale: 2 Nefi 27. Wyjaśnij, że podobne proroctwo 
znajduje się w rozdziale: Ks. Izajasza 29. (Możesz wyjaśnić, że niektórzy ludzie kwestionują 
Księgę Mormona, gdyż Biblia o niej nie wspomina. Podkreśl, że proroctwo z rozdziału: Ks. 
Izajasza 29 wskazuje, że Biblia w rzeczy samej świadczy o Księdze Mormona).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 27:12–14. Poproś uczniów, 
aby znaleźli informację, kto — według słów Nefiego — będzie mógł zobaczyć tę księgę.

• Kim byli trzej świadkowie, którym „mocą Boga” pozwolono zobaczyć Księgę Mormona? 
(Oliver Cowdery, David Whitmer i Martin Harris. Zob. „Świadectwo Trzech Świadków” 
w Księdze Mormona).

Podkreśl, że Nefi stwierdził, iż „kilka” innych osób będzie także mogło zobaczyć tę księgę.

• Jak myślicie, kim byli ci świadkowie? (Możesz przypomnieć uczniom o dodatkowych 
ośmiu świadkach Księgi Mormona. Zob. „Świadectwo Ośmiu Świadków” w Księdze 
Mormona).

Podkreśl, że fragment: 2 Nefi 27:14 wspomina, że Pan „ustali swe słowo” w „ustach tylu 
świadków, ilu uważa za stosowne”.

• Co, według was, miał na myśli Nefi, gdy powiedział, że świadkowie ustalą słowo Boga? 
(Ci, którzy otrzymują i akceptują słowo Boga dzięki Księdze Mormona, będą się nim 
dzielić z ludźmi i świadczyć o jego prawdziwości).

• Kim mogą być ci świadkowie?

• Aby pomóc uczniom zrozumieć, że oni również mogą być świadkami prawdziwości 
Księgi Mormona, możesz zachęcić ich, aby zapisali swoje imiona na marginesie obok 
fragmentu: 2 Nefi 27:14. W jaki sposób każdy członek Kościoła, łącznie z wami, pomaga 
ustanowić prawdę o Księdze Mormona?

• Kiedy składaliście innym osobom wasze świadectwa o Księdze Mormona?

W jednej z poprzednich lekcji mogłeś zachęcić uczniów do składania innym osobom 
świadectw o Księdze Mormona. Jeśli tak było, sprawdź postępy związane z tym zadaniem, 
zapraszając kilku uczniów, aby podzielili się swoimi dokonaniami. Zachęć uczniów, aby 
szukali okazji do dzielenia się świadectwem o Księdze Mormona z innymi osobami, rów-
nież z tymi, którzy należą do innych wyznań.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę. (Aby zaoszczędzić czas, możesz zrobić to przed rozpo-
częciem lekcji).

Proroctwo Nefiego 
o tym, co zrobi 
człowiek

Jak się nazywa 
ten człowiek

Wypełnienie się 
proroctwa
Józef Smith —  
Historia 1:63–65

Pierwszy człowiek 
(„nie zna się”)
2 Nefi 27:9, 15, 19

Drugi człowiek („inny”)
2 Nefi 27:15, 17

Trzeci człowiek („zna się”)
2 Nefi 27:15–18

Sprawdzanie
Co jakiś czas poproś 
uczniów o zdanie spra-
wozdania z poprzednich 
zaproszeń i zadań. 
To pomoże uczniom 
dzielić się pozytywnymi 
doświadczeniami i 
stanowi motywację dla 
innych, aby postępowali 
według przydzielonych 
zaproszeń. Pozwala to 
również tobie zwrócić 
uwagę na dobre rzeczy, 
które się zdarzyły, gdy 
uczniowie wykonywali 
swoje zadania.
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Poproś uczniów, aby usiedli w parach. Wyjaśnij, że każdy zespół będzie studiował zarówno 
proroctwo dotyczące ujawnienia Księgi Mormona, jak i jego wypełnienie. Niech ucznio-
wie przepiszą zawartość tabeli do swoich dzienników do studiowania lub notatek z lekcji 
i udzielą odpowiedzi na podstawie wskazanych fragmentów z pism świętych. (Możesz 
wyjaśnić, że słowo znaki, znajdujące się we fragmencie: Józef Smith — Historia 1:63–65, 
odnosi się do zapisów wygrawerowanych na złotych płytach, z których została przetłuma-
czona Księga Mormona). Gdy uczniowie skończą to zadanie, poproś kilkoro z nich, aby 
podzielili się swoimi odpowiedziami z resztą klasy.

• Kim, według fragmentów: 2 Nefi 27:15 i Józef Smith—Historia 1:64, jest „znający się” 
człowiek, do którego Martin Harris zaniósł słowa księgi? (Charles Anthon).

• Dlaczego osoba bez wykształcenia, taka jak Józef Smith, była bardziej odpowiednia do 
przetłumaczenia Księgi Mormona niż naukowiec pokroju Charlesa Anthona?

Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 27:20–21 i wyszukali określenie, 
które Nefi powtarza w każdym z wersetów. („Mogę dokonać Mego dzieła”).

• Co, według was, oznacza zwrot: „mogę dokonać Mego dzieła”?

• W jaki sposób Przywrócenie ewangelii i ujawnienie Księgi Mormona jest potwierdzeniem 
tego, że Bóg ma możliwość dokonania Swojego dzieła?

• Jakie zasady są nauczane w tych wersetach? (Gdy uczniowie dzielą się swoimi pomy-
słami, podkreśl, że ujawnienie Księgi Mormona jest jednym ze sposobów, w jaki 
Bóg wypełni Swoje dzieło w dniach ostatnich).

• W jaki sposób wypełnienie tego proroctwa wzmacnia twoje świadectwo o Księdze Mormona 
i jej roli w Przywróceniu Kościoła Pana?

2 Nefi 27:24–35
Nefi prorokuje o pozytywnym wpływie przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa 
i Księgi Mormona
Przeczytaj na głos fragment: 2 Nefi 27:24–26, a uczniowie niech śledzą tekst w pismach 
świętych.

• Czy słyszeliście kiedyś te słowa? Jeżeli tak, to gdzie? (Jeżeli uczniowie mają problem z 
udzieleniem odpowiedzi, wyjaśnij, że Pan użył podobnych słów, gdy przemówił do Józefa 
Smitha w Świętym Lesie; zob. Józef Smith — Historia 1:19).

Podnieś do góry jeden z przedmiotów, który trzymałeś na początku lekcji i przypomnij 
uczniom, że został on wyprodukowany, aby rozwiązać konkretny problem.

• Opierając się na fragmencie: 2 Nefi 27:25, jakie — według Pana — pojawią się problemy 
wśród ludzi w dniach ostatnich? (Możesz zapisać na tablicy odpowiedzi uczniów).

Przypomnij uczniom o innych duchowych problemach występujących w dniach ostatnich 
wymienionych we fragmencie: 2 Nefi 27:5. (Do listy na tablicy możesz dodać niegodziwość, 
duchową ślepotę i odrzucanie proroków ).

• W jaki sposób Księga Mormona i Przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa pomagają 
rozwiązać te problemy?

Poproś uczniów, aby przeczytali w ciszy fragment: 2 Nefi 27:29–30, 34–35 i wyszukali na 
jakie sposoby, o których Pan powiedział, przywrócona ewangelia i Księga Mormona będą 
błogosławić ludzi w dniach ostatnich. Poproś jednego z uczniów o zapisanie na tablicy tych 
błogosławieństw.

• We fragmencie: 2 Nefi 27:29 znajdujemy informację, że dzięki Księdze Mormona „oczy 
niewidomych przejrzą wyzwolone z mroku i ciemności”. Jak myślicie, co to znaczy?

Pomóż uczniom zrozumieć, że Księga Mormona i przywrócona ewangelia Jezusa 
Chrystusa przyniosą radość i zrozumienie tym, którzy będą je studiować i zaakcep-
tują je. Zachęć uczniów, aby szukali rozwiązań związanych z wyzwaniami dotyczącymi 
Księgi Mormona i dzieleniem się świadectwem o Księdze Mormona z innymi ludźmi.
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Wprowadzenie
Nefi prorokował o niektórych trudnych wyzwaniach w 
dniach ostatnich, obejmujących fałszywe nauki i dumę 
wielu tworzonych kościołów. Nauczał, jak rozpoznać 

fałszywe doktryny i światowe postawy oraz ostrzegał 
przed sposobami, którymi Szatan będzie chciał nas 
odciągnąć od sprawiedliwości.

LEKCJA 38

2 Nefi 28

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 28:1–19
Nefi opisuje fałszywe kościoły i fałszywe idee współczesnych nam czasów
Na tablicy narysuj znaki ostrzegawcze, które są rozpoznawalne w twoim kraju. Na przykład 
możesz narysować znak drogowy lub symbol informujący, że dana substancja jest niebez-
pieczna lub trująca.

• Jaki jest cel tych znaków?

Wyjaśnij, że Księga Mormona może pomóc nam zauważyć znaki ostrzega-
jące przed duchowo szkodliwymi wpływami. Prezydent Ezra Taft Benson 
wyjaśnił, że jednym z celów Księgi Mormona jest ukazanie, w jaki sposób 
przeciwnik lub inni wrogowie Kościoła będą działać w dniach ostatnich. Po-
proś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Prezydenta 
Bensona:

„Księga Mormona ujawnia wrogów Chrystusa. Obala fałszywe doktryny. […] Umacnia po-
kornych naśladowców Chrystusa w walce przeciw wrogim planom, strategiom i doktrynom 
diabła w naszych czasach. Ten rodzaj odstępców z Księgi Mormona podobny jest do tego 
rodzaju ludzi, jakich mamy dzisiaj” („The Book of Mormon Is the Word of God”, Ensign, 
styczeń 1988, str. 3).

• W jaki sposób Księga Mormona ujawnia wrogów Chrystusa? (Zawiera opis ludzi, którzy 
starali się odciągnąć innych ludzi od wiary w Chrystusa. Pozwala nam zauważyć ich 
błędy i fałszywe idee).

• W jaki sposób Księga Mormona umacnia nas przed przeciwnikiem?

Złóż świadectwo, że Księga Mormona ujawnia fałszywe idee diabła i umacnia nas 
przed zamierzeniami zła. Wyjaśnij, że uczniowie mogą zobaczyć przykłady w rozdziale: 
2 Nefi 28. Ten rozdział zawiera proroctwa Nefiego dotyczące dni ostatnich. W tym proroc-
twie Nefi ostrzega przed fałszywymi naukami, które będą powszechne w naszych czasach.

Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 28:3–9 i wyszukali ostrzeżenia 
Nefiego dotyczące fałszywych nauk. Zwróć uwagę na to, że fragment: 2 Nefi 28:7–9 jest 
fragmentem z pisma świętego do opanowania. Możesz zachęcić uczniów, by zaznaczyli go 
w specyficzny sposób, aby mogli go z łatwością odnaleźć. Po upływie czasu wyznaczonego 
na zapoznanie się z tym fragmentem, poproś kilkoro uczniów, aby podeszli do tablicy. Po-
proś ich o zapisanie fałszywych nauk i idei wymienionych w tym fragmencie i oznaczenie 
wersetu, w którym można je znaleźć. Następnie zapytaj pozostałych uczniów, czy znaleźli 
w tym fragmencie inne fałszywe nauki lub idee. Jeśli tak, poproś ich, aby dodali je do listy 
na tablicy.

Aby pomóc uczniom omówić kilka z tych fałszywych nauk i idei, zadaj następujące 
pytania:

• Jakie są współczesne przykłady tych fałszywych idei? (Upewnij się, że uczniowie nie 
będą używać nazw konkretnych kościołów, gdy odpowiadają na to pytanie).

• W jaki sposób te fałszywe idee utrudniają ludziom podążanie za planem naszego Ojca 
Niebieskiego?

2 Nefi 28:7–9  
to fragment do opano-
wania. Zapoznaj się 
z pomysłem dotyczącym 
nauczania, który znajduje 
się pod koniec lekcji, 
aby pomóc uczniom 
w zapamiętaniu tego 
fragmentu.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 28:12–14. Poproś 
uczniów, aby wyszukali ostrzeżenia Nefiego mówiące o tym, co stanie się z wieloma ko-
ściołami i ludźmi w dniach ostatnich z powodu dumy i fałszywych doktryn.

• W jaki sposób duma i fałszywe nauki wpływają na ludzi?

• Dlaczego „pokorni naśladowcy Chrystusa” nie błądzą w dumie i niegodziwości? W jaki 
sposób możemy ustrzec się przed zwiedzeniem przez „pojęcia ludzkie”? (Możesz wyja-
śnić, że określenie „pojęcia ludzkie” dotyczy nauk ludzi — przeciwieństwo nauk Pana).

Poproś uczniów o przeczytanie w ciszy fragmentu: 2 Nefi 28:15–16, 19 i wyszukanie konse-
kwencji fałszywych nauk.

• Jakie słowa lub określenia dostrzegacie w tych wersetach, które opisują rezultaty dumy 
i fałszywych nauk?

2 Nefi 28:20–32
Nefi ostrzega przed sposobami, jakimi chce nas zwieść Szatan
Podziel się z uczniami następującą opowieścią:

Podczas wykonywania zadań w Afryce, Prezydent Boyd K. Packer poszedł zobaczyć 
zwierzęta w rezerwacie. Zauważył, że zwierzęta przy oczku wodnym były nerwowe. Gdy 
zapytał przewodnika, dlaczego zwierzęta nie piły, przewodnik odpowiedział, że powodem 
były krokodyle. Prezydent Packer wspomniał:

„Byłem pewien, że żartuje, dlatego zapytałem go poważnie: ‘Ale w czym jest problem?’. 
Ponownie odpowiedział: ‘Krokodyle’ […].

Wiedział, że mu nie wierzę, więc postanowił, jak przypuszczam, dać mi lekcję. Pojechaliśmy 
do innego miejsca, gdzie samochód zatrzymał się na skraju błotnistej 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 błocie 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 słu-
chać, kontynuował swoją lekcję. ‘Krokodyle są w całym parku — powiedział 
— a nie tylko w rzekach. Na terenie parku, we wszystkich wodach lub w ich 
okolicy, czają się krokodyle — lepiej w to uwierz’ […].

Podczas kolejnej wyprawy do Afryki rozmawiałem o tym doświadczeniu ze 
strażnikiem innego parku […].

Potem pokazał mi miejsce, w którym doszło do tragedii. Młody mężczyzna z Anglii pra-
cował 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 mo-
gliśmy nic zrobić, aby go uratować” („Spiritual Crocodiles”, Ensign, maj 1976, str. 30–31).

• Dlaczego ten młody mężczyzna padł ofiarą krokodyla? W jaki sposób mógł uniknąć tej 
tragedii? (Słuchając ostrzeżeń, które były mu dane).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej rady Prezydenta Packera:

„Ci, którzy byli przed wami, zbadali płytkie zbiorniki wodne i wznieśli głos ostrzeżenia przed 
krokodylami. Nie tylko przed wielkimi szarymi jaszczurami, które mogą was rozszarpać, ale 
przed duchowymi krokodylami, znacznie bardziej niebezpiecznymi, bardziej 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 i tych, którzy was kochają. Są to gady, przed którymi trzeba się strzec, i trudno jest 
znaleźć w dzisiejszym świecie zbiornik wodny, który nie jest nimi przepełniony” („Spiritual 
Crocodiles” str. 31).

• W jaki sposób krokodyle z opowieści Prezydenta Packera są podobne do pokus i stra-
tegii Szatana? Jakie otrzymujemy ostrzeżenia, pomagające nam uniknąć duchowego 
niebezpieczeństwa?

Używanie opowieści
Opowieść może pomóc 
zaangażować uczniów 
poprzez wzbudze-
nie zainteresowania 
i pomaga w procesie 
nauki poprzez słuchanie 
doświadczeń innych 
osób. Opowieści mogą 
również pomóc uczniom 
zauważyć, w jaki sposób 
zasady ewangelii mają 
zastosowanie w życiu 
ludzi.
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LEKCJA 38

Przeczytaj na głos fragment: 2 Nefi 28:19, a uczniowie niech śledzą tekst wzrokiem. Napisz 
na tablicy: Szatan chce nas schwytać swoją mocą poprzez…

Wyjaśnij, że gdy Nefi kontynuował swoje proroctwo, mówił o strategii, której Szatan w 
dniach ostatnich będzie używał przeciwko nam. Poproś uczniów, aby usiedli w parach. Po-
proś każdą parę o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 28:20–29 i wyszukanie sposobów, które 
uzupełnią zdanie zapisane na tablicy.

Po kilku minutach poproś osoby w parach, aby zdały sprawozdanie z tego, w jaki sposób 
uzupełniły zdanie zapisane na tablicy. Podczas dyskusji upewnij się, że uczniowie rozu-
mieją, że Szatan, próbując nas pokonać, używa wielu strategii, takich jak pobudza-
nie nas do gniewu, uspokajanie i usypianie nas oraz schlebianie nam.

• W jaki sposób Szatan stara się „pobudzać [ludzi] do gniewu przeciw temu, co dobre”? 
W jaki sposób gniew dezorientuje ludzi w rozróżnianiu tego, co jest dobre, a co złe?

• Dlaczego niebezpiecznie jest myśleć o „[wygodach] w Syjonie” i braku konieczności po-
prawy. Dlaczego Szatan ma możliwość prowadzenia takich ludzi „troskliwie do piekła”?

• Co to znaczy pochlebiać komuś? (Udzielać nieszczerych pochwał i komplementów). Jak 
myślicie, dlaczego pochlebstwa mogą oddalać pewnych ludzi od Pana?

• Dlaczego Szatan stara się przekonać ludzi, że nie istnieje?

• Co możemy zrobić, aby ochronić się przed gniewem? W jaki sposób możemy ustrzec się 
przed odczuciem, że wszystko jest dobrze? W jaki sposób możemy uchronić się przed 
pochlebstwami?

Na zakończenie lekcji poinformuj uczniów, że zakończenie rozdziału: 2 Nefi 28 zawiera 
ostatnie ostrzeżenie i zapewnienie od Pana. Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali frag-
ment: 2 Nefi 28:30–32.

• Pan szanuje naszą wolną wolę i podejmowane przez nas wysiłki, by uczyć się od Niego. 
Zgodnie z fragmentem: 2 Nefi 28:30 Pan naucza nas „słowo po słowie, przykazanie po 
przykazaniu”. Co to oznacza dla was? Co, według słów tego wersetu, stanie sie z tymi, 
którzy mówią: „Wystarcza nam, co mamy”?

• We fragmencie: 2 Nefi 28:32 Pan przemawia do ludzi, którzy się Go wyparli. Co, według 
tego fragmentu ma na myśli Pan, gdy mówi: „Moja ręka pozostanie wyciągnięta do nich 
przez cały dzień”? (W tym wersecie Pan mówi o Swoim miłosierdziu i gotowości, by po-
magać nam każdego dnia, jeśli chcemy wypełniać Jego wolę, nawet jeśli wyparliśmy się 
Go w przeszłości. Pomóż uczniom zrozumieć, że Pan będzie miłosierny dla wszyst-
kich ludzi, którzy odpokutują i przyjdą do Niego.

Napisz na tablicy następujące zdanie: Po uwzględnieniu tego, czego się dzisiaj nauczyłem, 
będę… Poproś uczniów, aby dokończyli to zdanie w swoich dziennikach do studiowania 
pism lub w notatkach z lekcji, opisując to, co zrobią po przestudiowaniu proroctwa Ne-
fiego z rozdziału: 2 Nefi 28. Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby podzielili się z resztą 
uczniów w klasie tym, co zapisali. Jednakże pomóż im zrozumieć, że nie powinni czuć 
się zobligowani do dzielenia się myślami lub doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub 
prywatne.

Złóż świadectwo, że z przewodnictwem i siłą od Pana możemy przezwyciężać pokusy. 
Nawet jeśli grzeszymy, Pan będzie dla nas miłosierny, jeśli szczerze odpokutujemy.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 28:7–9
Wyjaśnij, że ludzie czasami usprawiedliwiają grzech, mówiąc sobie, że wszyscy tak robią 
lub że mogą odpokutować później. Podziel klasę na małe grupy. Poproś grupy, aby wspól-
nie przeczytały fragment: 2 Nefi 28:7–9 i wyszukały słowa lub określenia, które odnoszą się 
do fałszywych idei. Poproś uczniów, aby przedyskutowali w grupach następujące pytania 
(przed lekcją możesz zapisać je na tablicy):

• Jakie jest niebezpieczeństwo związane z popełnianiem „niewielu grzechów”?

• Czy Bóg usprawiedliwi popełnianie przez nas małych lub okazjonalnych grzechów? 
(W celu uzyskania dodatkowych wskazówek zachęć uczniów do przeczytania frag-
mentu: Nauki i Przymierza 1:31).

• W jaki sposób ktoś może „wykorzystywać innych ze względu na [ich] słowa”? W jaki 
sposób możemy czasami „[kopać] dołki pod swym bliźnim”?
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2 NEFI  28

Daj zadanie każdej grupie, aby przepisały te wersety w języku, którego mogą używać lu-
dzie, aby przekonać młodych ludzi do podążania za tymi niemądrymi doktrynami.

Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, gdy zachowali swoją duchową siłę, pomimo fał-
szywych idei w szkole, mediach czy od przyjaciół. Poproś, aby zapisali swoje doświadczenia 
w dziennikach do studiowania lub w notatkach z lekcji. Możesz poprosić kilku uczniów, 
aby podzielili się tym, co zapisali.

Uwaga: Możesz użyć tego pomysłu w trakcie lekcji — gdy przedstawiasz fragment z pism 
świętych do opanowania — lub na jej końcu.
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Wprowadzenie
Nefi prorokuje o Przywróceniu ewangelii w dniach 
ostatnich, o którym Pan powiedział, że będzie „cu-
downym dziełem” (2 Nefi 29:1). Nefi świadczy, że w 
dniach ostatnich, wszystkie pisma święte będą wspólnie 
dawać świadectwo, że Bóg pamięta o Swoich dzieciach. 

Prorokował, że wiele osób odrzuci Księgę Mormona, 
ale ci, którzy wierzą, będą zgromadzeni w Kościele. 
Dodatkowo nauczał, że ludem przymierza z Bogiem 
są osoby, które pokutują i wierzą w Syna Boga.

LEKCJA 39

2 Nefi 29–30

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 29
Nefi prorokuje, że w dniach ostatnich wielu ludzi odrzuci Księgę Mormona
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że przyjaciel w szkole otwarcie zadaje im pytanie: 
„Dlaczego mormoni mają kolejną Biblię?”. Możesz poprosić uczniów, aby podnieśli ręce, 
jeśli zadano im podobne pytanie. Zachęć kilku z nich, aby powiedzieli, w jaki sposób na nie 
odpowiedzieli.

Wyjaśnij, że Nefi udzielił pewnych odpowiedzi na to pytanie, zapisując słowa Pana odnośnie 
do roli Księgi Mormona w Przywróceniu ewangelii w dniach ostatnich, którą Pan nazwał 
„cudownym dziełem”. Poproś uczniów, aby przeczytali w ciszy fragment: 2 Nefi 29:1–2 i po-
wiedzieli, co stanie się ze słowami Pana w dniach ostatnich. („Wyjdą” do potomków Nefiego, 
a także „przelecą do krańców świata”). Prezydent Ezra Taft Benson wyjaśnił, że „my, człon-
kowie Kościoła, a zawłaszcza misjonarze, mamy być tymi, którzy niosą, mówią i świadczą o 
Księdze Mormona po krańce świata” („The Book of Mormon Is the Word of God”, Ensign, 
maj 1975, str. 65).

Wyjaśnij, że słowo znak we fragmencie: 2 Nefi 29:2 dotyczy przedmiotu użytego do zgro-
madzenia i zjednoczenia ludzi. Flagi często są nazywane znakami. (Spójrz na wyjaśnienie 
słowa chorągiew w lekcji 32.).

• Opierając się na fragmencie: 2 Nefi 29:2, czym jest „znak”, który zostanie ukazany po 
„krańce świata” w celu zgromadzenia ludu Pana? (Księga Mormona — słowa potomków 
Nefiego).

• Według fragmentu: 2 Nefi 29:1–2, w jakim celu Pan dostarcza dodatkowych pism świę-
tych, takich jak Księga Mormona? (Wyjaśnij uczniom, że Pan dostarcza pisma święte, 
by były drugim świadectwem i gromadziły lud Jego przymierza).

Zapisz na tablicy poniższą wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu 
Apostołów (z: Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], str. 4.):

„Księga Mormona jest nadzwyczajnym przejawem Bożego przymierza z Jego dziećmi na ziemi, 
a także wyrazem Jego miłości do nich” (Starszy Jeffrey R. Holland)

Wyjaśnij, że w rozdziale: 2 Nefi 29 określenie ludzie innych narodów odnosi się do ludzi, 
którzy nie pochodzą z domu Izraela. Słowo Żydzi oznacza ludzi, którzy wywodzą się z 
domu Izraela, włączając w to rodzinę Lehiego i jego potomków. Niech uczniowie w ciszy 
przeczytają fragment: 2 Nefi 29:3–6 i znajdą opis reakcji niektórych z ludzi innych narodów 
na dodatkowe pismo święte.

• W jaki sposób niektórzy ludzie zareagują na pisma święte?

• Co Pan powiedział o ludziach, którzy zareagują w ten sposób?

Wyjaśnij, że Nefi użył proroczych słów, aby opisać reakcję ludzi na Księgę Mormona. W dzi-
siejszych czasach ludzie często wyrażają wątpliwości o Księdze Mormona, ponieważ mają 
już Biblię.
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2 NEFI  29 – 30

Poproś uczniów, aby w parach przeczytali fragment: 2 Nefi 29:7–11. Wyznacz im zadanie, 
aby dowiedzieli się, w jakim celu Pan przekazał nam to pismo święte będące uzupełnie-
niem Biblii. Po upływie kilku minut poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli. 
Możliwe odpowiedzi mogą być następujące: (1) Pan pamięta o wszystkich ludziach (zob. 
werset 7); (2) Pan daje to samo przesłanie wszystkim narodom, a Księga Mormona jest 
drugim świadectwem o prawdach zawartych w Biblii (zob. werset 8); (3) Pan jest zawsze 
taki sam i przemawia zgodnie ze Swoimi upodobaniem (zob. werset 9); (4) dzieło Boga nie 
jest zakończone i będzie on nadal przemawiał, by je ukończyć (zob. werset 9); (5) ludzie nie 
powinni zakładać, że Biblia zawiera wszystkie słowa Pana lub że Pan nie spowodował, że 
więcej słów zostało zapisane (zob. werset 10); i (6) Pan przykazuje wszystkim narodom, aby 
zapisywały Jego słowa (zob. werset 11). Aby pomóc uczniom podsumować i zastosować to, 
czego się nauczyli w tej części lekcji, zadaj wybranym uczniom lub całej klasie następujące 
pytania:

• W jaki sposób można użyć fragmentu: 2 Nefi 29, aby rozwiązać obawy związane z tym, 
że Księga Mormona jest dodatkową księgą pism świętych?

• W jaki sposób te wersety zwiększyły waszą wdzięczność za Księgę Mormona?

Ponownie poproś, aby uczniowie usiedli w parach. Wyznacz im zadanie, aby przećwiczyli 
udzielanie odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego mormoni mają dodatkową Biblię?” Poproś, 
aby jedna osoba zadała pytanie, a druga na nie odpowiedziała. Następnie niech zamienią 
się rolami i powtórzą dyskusję. Na końcu tego zadania możesz zachęcić uczniów, aby po-
myśleli o swoich znajomych, którzy mogą wynieść korzyści z rozmowy na temat tych zasad 
i aby szukali przewodnictwa Ducha Świętego odnośnie do sposobu, w jaki powinni z nimi 
rozmawiać.

Gdy będziesz podsumowywać tę część lekcji, upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż Pan 
pamięta o wszystkich ludziach i ujawni im Swoje słowa.

2 Nefi 30:1–8
Nefi prorokuje o roli Księgi Mormona w dniach ostatnich
Nefi nauczał, że Bóg pamięta o domu Izraela. Następnie ostrzegł swój lud, aby nie myśleli, 
że są bardziej prawi, niż będą ludzie innych narodów. Przypomniał również, że wszyscy 
ludzie mogą stać się ludem przymierza z Bogiem. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał 
na głos fragment: 2 Nefi 30:2 i poproś, aby uczniowie w klasie wyszukali dwie rzeczy, które 
musimy zrobić, aby stać się częścią ludu przymierza z Bogiem. Poproś uczniów o podzie-
lenie się wynikami swoich poszukiwań. Upewnij się, że rozumieją, iż zostajemy ludem 
przymierza z Bogiem dzięki pokucie i wierze w Jezusa Chrystusa.

Wyjaśnij, że we fragmencie: 2 Nefi 30:3 Nefi opisuje jeden sposób, w który Pan zgroma-
dzi Swój lud do przymierza w dniach ostatnich. Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali 
fragment: 2 Nefi 30:3 i określili ten proces. (Pan ujawni Księgę Mormona. Wielu w nią 
uwierzy i będzie się nią dzieliło z innymi ludźmi). Możesz wskazać na to, że Nefi szczegól-
nie podkreślił, iż słowa Księgi Mormona zostaną ujawnione „resztce, która pozostanie”, 
oznaczającej potomstwo Lehiego.

Poproś uczniów o przeczytanie w ciszy fragmentu: 2 Nefi 30:4–8 i wyszukanie określeń 
obrazujących, w jaki sposób ludzie będą błogosławieni, gdy otrzymają Księgę Mormona.

• W jaki sposób potomkowie Lehiego będą błogosławieni, gdy zdobędą wiedzę o 
przodkach?

• Czego nauczają te wersety o wpływie, jaki może mieć Księga Mormona na wszystkich 
ludzi?

Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że Księga Mormona może pomóc wszystkim 
ludziom w poznaniu Jezusa Chrystusa i życiu zgodnie z Jego ewangelią. Możesz 
zapisać to zdanie na tablicy.

• Co możemy zrobić, aby pomóc innym ludziom w poznaniu Jezusa Chrystusa poprzez 
Księgę Mormona?

• W jaki sposób Księga Mormona pomogła wam poznać Zbawiciela?

Poproś uczniów, aby odwołali się do doświadczenia, które zyskali podczas dzielenia się 
Księgą Mormona. Zachęć uczniów, aby modlili się o okazje do dzielenia się Księgą Mormona 
z innymi osobami.

Nauczanie 
przez uczniów
Gdy prosisz uczniów, 
aby ćwiczyli wyjaśnianie 
zasad ewangelii, dajesz 
im możliwość zdobycia 
głębszego zrozumienia 
tych prawd i przygoto-
wania się do nauczania 
innych ludzi ewangelii. 
(Pamiętaj o zachowaniu 
równowagi w używaniu 
tej metody nauczania. 
Nauczyciele nie powinni 
zaniechać wykonywania 
swojej roli i przekazywać 
jej uczniom).
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LEKCJA 39

2 Nefi 30:9–18
Nefi prorokuje o warunkach panujących na ziemi podczas Milenium
Wyjaśnił, że Nefi prorokował również o Milenium — tysiącleciu, które nastąpi po Drugim 
Przyjściu Zbawiciela.

Podsumuj fragment 2 Nefi 30:9–10, wyjaśniając, że podczas Drugiego Przyjścia Pana 
niegodziwi zostaną zgładzeni. Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 
30:12–18 i odnaleźli opis życia w czasie Milenium. Niech uczniowie wyobrażą sobie, że 
piszą artykuł prasowy w czasie Milenium, który opisuje panujące warunki. Poproś ich o 
napisanie nagłówka artykułu i podzielenie się nim z innymi osobami.

• Których spośród warunków panujących podczas Milenium, przestudiowanych w księ-
dze: 2 Nefi, oczekujecie najbardziej? Dlaczego?

Zwróć uwagę uczniów na następujące zdanie zawarte we fragmencie: 2 Nefi 30:18: „Szatan 
nie będzie miał władzy nad sercami ludzi przez długi czas”. Możesz zaproponować uczniom, 
aby zaznaczyli to zdanie w swoich pismach świętych.

• Dlaczego pomocna jest wiedza, że ostatecznie sprawiedliwość zatryumfuje nad 
niegodziwością?

Po tym, jak uczniowie udzielą odpowiedzi, złóż świadectwo, że Szatan nie będzie miał 
mocy nad sercami ludzkimi, a prawość i pokój zwyciężą. Poproś jednego z uczniów, 
aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta George’a Q. Cannona z Rady 
Prezydenta Kościoła. Poproś uczniów, aby słuchając, skupili się na tym, dlaczego Szatan 
nie będzie miał mocy podczas Milenium.

„Mówimy o tym, że Szatan będzie spętany. Szatan będzie spętany mocą Boga, ale bę-
dzie również spętany determinacją ludu Boga, który nie będzie go słuchać i nie będzie 
przez niego rządzony. Pan nie spęta go i nie pozbędzie się jego mocy z ziemi, dopóki będą 
mężczyźni i kobiety, którzy będą chcieli, aby nad nimi panował. Jest to sprzeczne z planem 
zbawienia. Pozbawienie ludzi ich wolnej woli jest sprzeczne z celami naszego Boga. Był 
czas na tym kontynencie, o którym napisano, że ludzie byli tak prawi, iż Szatan nie miał 
mocy nad nimi. Prawie cztery pokolenia upłynęły w prawości. Żyli w czystości i pomarli bez 
grzechu. Był to wynik odrzucenia poddaństwa Szatanowi. Nie ma żadnych relacji o tym, że 
w tym czasie w innych częściach świata Szatan nie miał mocy. Opierając się na całej historii, 
która jest nam znana, Szatan miał tę samą moc nad ludźmi, którzy chcieli go słuchać. Ale 
na tej ziemi nie miał mocy i był dosłownie spętany. Wierzę, że tak będzie podczas milenium, 
które postrzegam jako stan szczęścia opisany w omawianym przeze mnie zapisie. Spodzie-
wam się, że zanim Szatan zostanie całkowicie spętany, niegodziwi zostaną zgładzeni” (w: 
Conference Report, październik 1897, str. 65).

• W jaki sposób Szatan będzie spętany podczas Milenium?

Zachęć uczniów, aby żyli w prawości, gdyż wtedy przeciwnik nie będzie miał nad nimi 
mocy.
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2 NEFI  29 – 30

Dodatkowe pomysły 
dotyczące nauczania
2 Nefi 29:12–14. Jakie są błogosławieństwa 
wynikające z dodatkowych zapisów pism świętych?
Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 
2 Nefi 29:12–14 i wyszukali odpowiedź dotyczącą tego, 
co stanie się w dniach ostatnich ze wszystkimi słowami 
Boga, które przykazał spisywać na całej ziemi.

• Jakie korzyści odniosą ludzie na świecie z posiadania 
zapisów innych ludzi?

Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Aposto-
łów nauczał, że kolejne zapisy zostaną ujawnione, aby 
świadczyły o Jezusie Chrystusie:

„Utracone księgi należą do skarbów, które kiedyś będą 
ujawnione. Około dwudziestu z tych ksiąg jest wymie-
nionych w istniejących pismach świętych. Być może 
najbardziej zadziwiające i obszerne będą zapisy zagubio-
nych plemion Izraela (zob. 2 Nefi 29:13). Nie wiedzieliby-
śmy o zbliżającym się trzecim świadku Chrystusa, gdyby 
nie drogocenna Księga Mormona — drugi świadek Chry-
stusa! Ten trzeci zbiór świętych zapisów wypełni triadę 
prawdy. Wtedy, jak powiedział Doskonały Pasterz, ‘Moje 
słowo zostanie także zebrane w jedno’ (w. 14). Będzie 
‘jedno stado i jeden pasterz’ (1 Nefi 22:25) zespalające 
razem wszystkie chrześcijańskie dyspensacje ludzkiej 
historii (zob. NiP 128:18)” („God Will Yet Reveal”, Ensign, 
listopad 1986, str. 52).
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Wprowadzenie
Wiele lat przed narodzeniem Chrystusa Nefi otrzymał 
objawienie dotyczące chrztu Zbawiciela. Nefi, mówiąc 
swojemu ludowi o tym objawieniu, nauczał tego, co 
nazywał „nauką Chrystusa” — aby otrzymać życie 

wieczne, musimy wykazać się wiarą w Jezusa Chrystusa, 
odpokutować za nasze grzechy, zostać ochrzczeni, 
otrzymać Ducha Świętego i wytrwać do końca.

LEKCJA 40

2 Nefi 31

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 31:1–13
Nefi naucza, że gdy zostajemy ochrzczeni, naśladujemy przykład Zbawiciela
Rozpocznij lekcję od zadania uczniom następujących pytań:

• Co pamiętacie ze swojego chrztu? Jak się czuliście, gdy zostaliście ochrzczeni?

Wyjaśnij, że gdy uczniowie zostali ochrzczeni, podążali według wzorca, który zawsze był 
częścią ewangelii Jezusa Chrystusa. Nefi użył pewnego określenia do opisania tego wzorca. 
Poproś uczniów o wyszukanie określenia znajdującego się we fragmentach: 2 Nefi 31:2 i 
2 Nefi 31:21. Po tym, jak uczniowie znajdą określenie „nauka Chrystusa”, zapytaj:

• Które określenie we fragmentach: 2 Nefi 31:2, 21 podkreślają ważność „nauki Chrystusa”? 
(Odpowiedzi mogą obejmować: „nie ma innej drogi” czy „jedyna prawdziwa nauka”).

Pokaż obrazek przestawiający Jana Chrzciciela chrzczącego Jezusa (62133; Album Ewange-
lia w malarstwie [2009], nr 35). Poproś uczniów, aby w ciszy przestudiowali fragment: 2 Nefi 
31:5–9 i wyszukali zdanie opisujące, dlaczego Jezus Chrystus został ochrzczony. (Możesz 
zaproponować im zaznaczenie tych zdań). Po upływie kilku minut poproś uczniów, aby 
podzielili się tym, co znaleźli.

• Jak myślicie, co oznacza: „[wypełnienie] wszelkiej sprawiedliwości”? (Gdy uczniowie 
udzielą odpowiedzi, możesz wyjaśnić, że oznacza to przestrzeganie przykazań. Prezydent 
Joseph F. Smith powiedział, że „wypełnianie wszelkiej sprawiedliwości” to „wypełnianie 
prawa” [w: Conference Report, kwiecień 1912, str. 9]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 31:10–12.

• W jaki sposób te wersety wyjaśniają ważność chrztu? (Nefi nauczał, że chrzest jest przy-
kazaniem od Ojca Niebieskiego, jest wymagany do otrzymania Ducha Świętego i jest 
konieczny w naszych staraniach, by podążać za Jezusem Chrystusem).

Niech uczniowie podsumują doktryny i zasady, których nauczyli się z fragmentu: 2 Nefi 
31:5–12. Kiedy podzielą się swoimi przemyśleniami, upewnij się, że rozumieją poniższe 
zasady:

Jezus Chrystus dał nam doskonały przykład posłuszeństwa, który mamy naśladować.

Musimy podążać za Jezusem Chrystusem, zostać ochrzczeni i przyjąć Ducha 
Świętego.

Jezus, choć był bezgrzeszny, został ochrzczony, aby wypełniła się wszelka 
sprawiedliwość.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 31:13. Skieruj uwagę 
uczniów na określenia: „z całego serca”, „nie czyniąc niczego, co byłoby obłudą czy oszu-
stwem przed Bogiem” i „ze szczerym zamiarem”. Możesz zaproponować im zaznaczenie 
tych określeń.

• Co te określenia oznaczają dla was? (Możesz zwrócić uwagę, że te trzy określenia pod-
kreślają potrzebę bycia szczerym w staraniach, by wykazywać się wiarą w Zbawiciela, 
odpokutować za grzechy i podążać za przykładem Zbawiciela.
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2 NEFI  31

Aby pogłębić zrozumienie uczniów dotyczące sposobów podążania za przykładem Zbawi-
ciela w różnych sytuacjach, zadaj następujące pytania:

• W jaki sposób te określenia wiążą się z takimi zajęciami, jak codzienne studiowanie pism 
świętych i uczęszczanie do Kościoła?

• Jaka jest różnica pomiędzy „wypowiadaniem modlitwy” a modlitwą „z całego serca”?

• Jaka jest różnica pomiędzy jedzeniem chleba sakramentalnego a przyjmowaniem chleba 
sakramentalnego „ze szczerym zamiarem”?

• Jaka jest różnica pomiędzy mówieniem, że jest wam przykro z powodu czegoś, co zro-
biliście, a odpokutowaniem „z całego serca”?

2 Nefi 31:14–21
Nefi naucza, że po chrzcie musimy przyjąć Ducha Świętego i kontynuować podą-
żanie za przykładem Zbawiciela
Wyjaśnij, że Nefi mówił o bramie, która otwiera ścieżkę. Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 31:17–18. Gdy uczniowie skończą czytać, narysuj 
na tablicy prosty obrazek, który znajduje się poniżej:

• W oparciu o fragment: 2 Nefi 31:17, czym jest brama? (Odpokutowanie i chrzest. Pod 
rysunkiem bramy napisz: Pokuta i chrzest ). W jaki sposób odpokutowanie i chrzest są 
bramą?

• Dokąd, według fragmentu: 2 Nefi 31:18, prowadzi ścieżka? (Życie wieczne. Napisz Życie
wieczne na końcu ścieżki. Możesz wyjaśnić, że termin „życie wieczne” odnosi się do 
wyniesienia w królestwie celestialnym).

• Nefi nauczał, że po chrzcie otrzymujemy dar Ducha Świętego (zob. 2 Nefi 31:13–14). Co, 
na podstawie fragmentu: 2 Nefi 31:17–18, robi dla nas Duch Święty? (Pomóż uczniom w 
zrozumieniu, że Duch Święty świadczy o Ojcu i Synu oraz przynosi odpuszczenie 
grzechów).

• Dlaczego niezbędne jest, abyśmy poprzez Ducha Świętego otrzymali świadectwo o Ojcu 
i Synu?

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu roli Ducha Świętego w odpuszczaniu grzechów, mo-
żesz wyjaśnić określenie: „chrzest ogniem Ducha Świętego” (2 Nefi 31:13–14; zob. także 
werset 17). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższych słów Starszego Davida A. 
Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów. Niech uczniowie ich wysłuchają i zwrócą uwagę 
na to, co oznacza zostać ochrzczonym ogniem i Duchem Świętym.

„Brama chrztu prowadzi na prostą i wąską ścieżkę […].

Powiedziano nam i poinstruowano nas, byśmy żyli tak, aby nasza upadła natura zmieniła 
się poprzez uświęcającą moc Ducha Świętego. Prezydent Marion G. Romney nauczał, że 
chrzest ogniem Ducha Świętego ‘nawraca [nas] z cielesności do duchowości. Oczyszcza i 
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. Otrzy-
mać [chrzest ogniem], to tak jakby mieć odzienie wyprane w zadość czyniącej krwi Jezusa 
Chrystusa’ (Learning for the Eternities, zebrał George J. Romney [1977], str. 133; zob. także 
3 Nefi 27:19–20).

Rysunki
Rysunki na tablicy 
mogą pomóc uczniom 
zrozumieć abstrakcyjne 
pojęcia. Gdy rysujesz na 
tablicy, pamiętaj, że pro-
ste rysunki są zazwyczaj 
lepsze niż te skompli-
kowane. Zazwyczaj 
dobrze jest kilkukrotnie 
przećwiczyć rysowanie 
ilustracji, zanim ucznio-
wie przyjdą na lekcję. 
Jeśli nie czujesz się 
komfortowo w rysowa-
niu, rozważ poproszenie 
ucznia, aby rysował za 
ciebie.
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W związku z tym, gdy narodzimy się ponownie i staramy się zawsze mieć ze sobą Jego 
ducha, Duch Święty uświęca i oczyszcza naszą duszę jak ogień (zob. 2 Nefi 31:13–14, 17). 
W końcu możemy stanąć nieskazitelni przed Bogiem” („Czyste dłonie i niewinne serce”, 
Ensign lub Liahona, listopad 2007, str. 81).

• Co, według Starszego Bednara i Prezydenta Romneya, daje nam „chrzest ogniem”?

• Jakie dodatkowe błogosławieństwa mogą spłynąć na nas poprzez wpływ Ducha Świętego?

• W jaki sposób staracie się, aby zawsze mieć z sobą Jego Ducha?

• Kiedy odczuwaliście, że Duch Święty działa w waszym życiu?

Wyjaśnij, że we fragmencie: 2 Nefi 31:18 słowo wąska znaczy ciasna i nie dopuszczająca 
odchyleń, właściwa i wymagająca. Nefi użył tego słowa, aby określić ścieżkę, którą musimy 
podążać po chrzcie, aby otrzymać życie wieczne. Poproś uczniów, aby w myślach rozważyli 
następujące pytanie:

• Co jest nam potrzebne po chrzcie, aby pozostać na ścieżce prowadzącej do życia wiecznego?

Gdy uczniowie rozważą to pytanie, poproś ich o wyszukanie odpowiedzi we fragmentach: 
2 Nefi 31:15–16, 19–21. Możesz zasugerować, żeby zaznaczyli słowa lub określenia, które 
wyjaśniają, co musimy zrobić, aby otrzymać życie wieczne. Kiedy upłynie wyznaczony czas, 
niech uczniowie podzielą się tym, co zaznaczyli. Zapisuj ich odpowiedzi na tablicy. Twój 
obrazek powinien być podobny do poniższego:

Upewnij się, że jeśli uczniowie rozumieją, że jeśli żyjemy według doktryny Chrystusa, 
otrzymamy życie wieczne.

Na zakończenie lekcji poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 2 Nefi 
31:20. Zwróć uwagę na to, że fragment: 2 Nefi 31:19–20 jest fragmentem do opanowania. 
Możesz zachęcić uczniów, by zaznaczyli go w specyficzny sposób, żeby go z łatwością od-
naleźć. Daj im zadanie, aby w dziennikach do studiowania lub notatkach z lekcji odpowie-
dzieli na jedno z poniższych pytań:

• Na podstawie tego, co studiowaliście podczas lekcji, co daje wam nadzieję, że możecie 
otrzymać życie wieczne?

• W jaki sposób przymierze, które zawarliście podczas chrztu, wpłynęło na wasze życie?

Fragment do opanowania — 2 Nefi 31:19–20
Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„Uczenie się na pamięć fragmentów z pism świętych może być źródłem wielkiej mocy. Za-
pamiętanie fragmentu przypomina nawiązanie nowej przyjaźni. Przypomina poznawanie 
nowej osoby, która może nam pomóc w chwili potrzeby, dać natchnienie i pocieszenie oraz 
może być źródłem motywacji, kiedy należy coś zmienić” („Moc pism świętych”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2011, str. 6).

Na plakacie (lub kartce) napisz Zapamiętałem 2 Nefi 31:19–20. Umieść plakat w miejscu wi-
docznym dla uczniów. Rzuć wyzwanie uczniom, aby zapamiętali ten fragment samodzielnie 
lub z ich rodzinami. Poproś, aby podpisali ten plakat w najbliższych dniach, gdy zapamiętają 
ten fragment. Jeżeli pracują nad zapamiętaniem tego fragmentu wraz z rodziną, mogą rów-
nież zapisać na plakacie imiona członków ich rodzin. Pamiętaj, aby dostosować to wyzwanie 
do poszczególnych osób i okoliczności, aby każdy uczeń mógł jemu sprostać.

Podziel się swoim świadectwem o ważności zapamiętywania fragmentów pism świętych, 
takich jak fragment: 2 Nefi 31:19–20, który zawiera słowa nadziei.

Pokuta i 
chrzest

Życie wieczne
stałe naśladowanie przykładu Zbawiciela, dążenie 
naprzód z niezłomnością w Chrystusie, posiadanie 
wiary i nadziei, miłości do Boga i ludzi, napawanie 

się słowami Chrystusa, wytrwanie do końca

2 Nefi 31:19–20 
to fragment do opano-
wania. Zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania, który znajduje 
się pod koniec lekcji, 
aby pomóc uczniom 
w zapamiętaniu tego 
fragmentu.
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LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Lekcja do samodzielnego studiowania
2 Nefi 26–31 (Część 8.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 2 Nefi 26–31 
(Część 8.), nie zakłada, że musisz ich wszystkich nauczać 
w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się 
jedynie na kilku doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (2 Nefi 26–27)
Uczniowie studiowali proroctwa Nefiego dotyczące dni 
ostatnich. Dowiedzieli się, że wszystko, co czyni Pan, jest 
dla pożytku świata, że Pan kocha wszystkich ludzi i zaprasza 
wszystkich, aby przyszli do Niego i mieli udział w Jego 
zbawieniu. Uczniowie odkryli również, że prawda, która 
płynie z Księgi Mormona, jest jedynym sposobem, w jaki 
Bóg wypełni Swoje dzieło w dniach ostatnich. Dodatkowo 
nauczyli się, że Księga Mormona i przywrócona ewangelia 
przyniesie radość i zrozumienie tym, którzy będą je studio-
wać i zaakceptują je.

Dzień 2. (2 Nefi 28)
Podczas studiowania ostrzeżeń Nefiego dotyczących 
fałszywych nauk głoszonych w dniach ostatnich uczniowie 
dowiedzieli się, że Księga Mormona demaskuje fałszywe 
idee diabła i wzmacnia nas przed zamierzeniami zła. Nauczyli 
się również, że Szatan, próbując nas pokonać, używa wielu 
strategii, takich jak pobudzanie nas do gniewu, uspokajanie 
i usypianie nas oraz schlebianie nam.

Dzień 3. (2 Nefi 29–30)
Uczniowie dowiedzieli się, że Pan daje pisma święte, 
aby zgromadzić lud Swojego przymierza i że Księga Mor-
mona może pomóc wszystkim ludziom w poznaniu Jezusa 
Chrystusa i życiu zgodnie z Jego ewangelią. Pan pokazał Ne-
fiemu, że wielu ludzi w dniach ostatnich odrzuci Księgę Mor-
mona. Uczniowie mieli możliwość, aby przemyśleć, w jaki 
sposób zmieni się ich życie i otoczenie w czasie Milenium, 
gdy Szatan nie będzie miał mocy nad sercami ludzkimi, a 
prawość i pokój zwyciężą.

Dzień 4. (2 Nefi 31)
Zostały podkreślone następujące prawdy dotyczące doktryny 
Chrystusa i przykładu Zbawiciela: Jezus Chrystus wypełnił 
wszelką sprawiedliwość, przestrzegając wszystkich przykazań 
Ojca, a my musimy podążać za przykładem Jezusa Chrystusa 
w posłuszeństwie, przyjmując chrzest i otrzymując Ducha 
Świętego. Duch Święty świadczy o Ojcu i Synu oraz przynosi 
odpuszczenie grzechów. Jeśli żyjemy według doktryn Chry-
stusa, otrzymamy życie wieczne.

Wprowadzenie
Ta lekcja skupia się na tym, że wszystko, co czyni Ojciec Niebie-
ski, przynosi korzyść światu i jest motywowane miłością do Jego 
dzieci. Ta lekcja omawia również sposób, w jaki Księga Mormona 
demaskuje fałszywe nauki Szatana, które są powszechne w 
naszych czasach i w jaki sposób naśladowcy doktryn Chrystusa 
otrzymują życie wieczne.

Propozycje dotyczące nauczania
Zapytaj uczniów, czy mieli jakieś przemyślenia lub spostrzeżenia 
podczas studiowania pism świętych, którymi chcieliby się po-
dzielić przed rozpoczęciem lekcji. Zachęć uczniów do zadawania 
pytań, jakie nasunęły się im podczas studiowania. Poproś ich o 
zapisywanie doświadczeń duchowych, które mają podczas czyta-
nia i rozważania pism świętych i wykonywania zadań. Wniesie to 
do ich życia ducha objawienia.

Poproś uczniów, aby pomogli tobie zapisać na tablicy lub 
na kartce niektóre odpowiedzi na następujące pytanie: Jeśli 
wiedzielibyście, że wasz czas na ziemi dobiega końca i mogli-
byście napisać list do swojego potomstwa, który miałby być 
przeczytany przez świat, jakie tematy zawarlibyście w swojej 
wiadomości?

Poproś uczniów o szybkie przejrzenie rozdziałów: 2 Nefi 26–31 
oraz dzienników do studiowania, aby zapoznać się z tematami, 
o których wspomniał Nefi u kresu swojego życia. Porównaj to, 
co znaleźli, z odpowiedziami zapisanymi na tablicy. Ostatnia 
rada Nefiego była skierowana do tych z nas, którzy żyją w 
dniach ostatnich i zawiera wskazówki, które pomagają nam roz-
poznać prawdę, unikać pułapek Szatana i przestrzegać doktryn 
Jezusa Chrystusa.
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2 Nefi 26
Po tym, jak Nefi przepowiedział zagładę swojego ludu, 
prorokował o dniach ostatnich i zapraszał wszystkich, aby 
przyszli do Chrystusa
Poproś uczniów, aby przeczytali fragment: 2 Nefi 26:29–31 
i zwrócili uwagę na taktykę Szatana, przed którą ostrzegał nas 
Nefi. Gdy kilkoro uczniów opowie o tym, co znaleźli, zadaj 
następujące pytania:

• Co oznacza wypaczanie religii według fragmentu: 2 Nefi 
26:29?

• Co zdaje się być motywacją osób wypaczających religię?
• Jakimi pobudkami powinniśmy się kierować według oczeki-

wań Pana, gdy służymy w Kościele? Która ze znanych wam 
osób jest tego dobrym przykładem?

Przejrzyjcie fragmenty: 2 Nefi 26:23–28, 33 i zadanie 3. z dnia 1. 
Zapytaj: Co motywuje Pana w Jego pracy?

Gdy kilkoro uczniów opowie na to pytanie, zadaj klasie następu-
jące pytania:

• Które określenia z fragmentu: 2 Nefi 26:23–28, 33 uczą 
nas, że Pan kocha Swój lud i zaprasza wszystkich, aby 
przyszli do Niego i mieli udział w Jego zbawieniu i że 
wszystko, co Pan czyni, przynosi korzyść światu?

• Dlaczego powinno być dla nas ważne, abyśmy nauczyli się 
motywacji wynikającej z miłości bliźniego, a nie z powodu 
chciwości czy pragnienia otrzymywania pochwał od innych 
ludzi?

• W jaki sposób możemy być bardziej miłosierni, kochający 
i służyć w Kościele na wzór Chrystusa?

2 Nefi 28
Nefi ostrzega przed oszustwami Szatana
Powiedz uczniom, że we fragmencie: 2 Nefi 28 Nefi pokazane 
są fałszywe idee nauczane przez diabła. Przejrzyjcie „błędne, 
gołosłowne i niemądre doktryny” opisane we fragmencie: 2 Nefi 
28:3–9 i zadaj uczniom poniższe pytania. Mogą oni użyć odpo-
wiedzi, które zapisali w poprzednim tygodniu w dziennikach do 
studiowania.

• Co, według was, oznacza „[wykorzystywanie innych] ze 
względu na [ich] słowa”? (2 Nefi 28:8). (Przykładowe odpo-
wiedzi mogą obejmować wyśmiewanie innych oraz błędne 
cytowanie i wyolbrzymianie tego, co powiedziały inne osoby).

• W jaki sposób ludzie mogą „[kopać] dołki” (2 Nefi 28:2) pod 
bliźnimi?

• Jakie niebezpieczeństwo kryje się w próbach tuszowania 
grzechów przed Panem lub ukrywania naszych poczynań 
w ciemności? (Zob. 2 Nefi 28:9).

• Które z fałszywych nauk wykazanych we fragmencie: 2 Nefi 
28:3–9 są najbardziej szkodliwe dla dzisiejszej młodzieży? 

Dlaczego waszym zdaniem są one szkodliwe? W jaki sposób 
młodzież daje się zwabić przez te fałszywe nauki? (Zobacz 
zadanie 1. z dnia 2.).

Przejrzyjcie fragment: 2 Nefi 28:20–23 oraz historię Prezydenta 
Boyda K. Packera o duchowych krokodylach z lekcji z dnia 2. 
Poproś uczniów, aby pokazali klasie znaki ostrzegawcze, które 
narysowali w dziennikach do studiowania (dzień 2., zadanie 5.), 
ilustrujące duchowe niebezpieczeństwa, przed którymi młodzież 
powinna być ostrzeżona.

Zapytaj: Dlaczego, według was, ze wszystkich możliwych rzeczy, 
które Nefi mógł umieścić w zakończeniu swojego zapisu, napisał 
o oszustwach Szatana i jego strategii? (Możesz złożyć świadec-
two o pomocy i sile, które otrzymujemy z uważnego studiowa-
nia Księgi Mormona, abyśmy mogli oprzeć się taktyce Szatana).

2 Nefi 31
Nefi naucza o tym, że Zbawiciel ustanowił dokonały przykład 
dla nas
Narysuj prosty obrazek przedstawiający ścieżkę prowadzącą 
przez bramę. Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: 2 Nefi 
31:17–18 i odszukanie, w jaki sposób Nefi wykorzystał obraz 
ścieżki i bramy do podkreślenia jedynej drogi prowadzącej do 
Chrystusa. Następnie zadaj następujące pytania:

• Co zgodnie z tymi wersetami reprezentuje brama i ścieżka? 
(Brama reprezentuje pokutę, chrzest i otrzymanie Ducha 
Świętego).

• Dlaczego, według tego, czego nauczyliście się z osobistego 
studiowania rozdziału: 2 Nefi 31, otrzymanie Ducha Świętego 
jest określane jako „chrzest ogniem”? (Zob. 2 Nefi 31:13; 
zobacz także werset 17.).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 
31:19–21. Poproś uczniów, aby znaleźli informacje o tym, co jest 
wymagane od nas, gdy przejdziemy przez „bramę”. Gdy ucznio-
wie opowiedzą o tym, co znaleźli, zadaj następujące pytania:

• Co, według was, chciał powiedzieć Nefi, gdy napisał: „Taka 
jest nauka Chrystusa”? (2 Nefi 31:21).

• Uwzględniając to, czego dzisiaj się nauczyliście, czego ocze-
kuje od was Ojciec Niebieski, żebyście zrobili, aby mógł pomóc 
wam pozostać na prostej i wąskiej ścieżce? (Możesz zachęcić 
uczniów, aby ustalili sobie cel związany z odpowiedzią na to 
pytanie).

Następna część: (2 Nefi 32–Jakub 4)
Czy lubicie jeść? W następnej części uczniowie dowiedzą się, 
co to znaczy „napawać się słowami Chrystusa” (2 Nefi 32:3). 
W jaki sposób prorok powinien pouczać ludzi, którzy zaczynają 
ulegać wpływom umiłowania bogactwa lub ludzi łamiących 
prawo czystości moralnej? Zauważcie, w jaki sposób Jakub 
rozwiązał te problemy.
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Wprowadzenie
Po zakończeniu nauczania o „wąskiej ścieżce, która 
prowadzi do życia wiecznego” (2 Nefi 31:18) Nefi za-
uważył, że jego lud zastanawia się na tym, co powinien 
robić po wejściu na tę ścieżkę. Odpowiedział na ich 

pytania, zachęcając ich do „napawania się słowami 
Chrystusa” i nieustannej modlitwy (2 Nefi 32:3, 9). 
Zapewnił ich, że jeśli będą tak czynili, Duch Święty pod-
powie im, co mają czynić.

LEKCJA 41

2 Nefi 32

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 32:1–7
Nefi doradza nam, abyśmy szukali boskiego przewodnictwa w słowach Jezusa 
Chrystusa i podszeptach Ducha Świętego
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, w której wyjaśniali komuś, w jaki sposób prze-
mieścić się z jednego miejsca w inne. Poproś ich, aby wyjaśnili, dlaczego udzielenie tych 
wskazówek było łatwe lub trudne.

Przypomnij uczniom, że podczas poprzedniej lekcji poznali wskazówki, które Nefi dał swo-
jemu ludowi. Po udzieleniu tych wskazówek powiedział: „To jest jedyna droga” (2 Nefi 31:21). 
Aby pomóc uczniom przypomnieć sobie czego się nauczyli, zadaj następujące pytania:

• Co osiągniemy, jeżeli będziemy podążać za wskazówkami Nefiego? (Życie wieczne; 
zob. 2 Nefi 31:20).

• Według fragmentu: 2 Nefi 31:17–18, w jaki sposób możemy wejść na ścieżkę, która pro-
wadzi do życia wiecznego?

Wyjaśnij, że rozdział: 2 Nefi 32 jest kontynuacją nauk Nefiego z rozdziału: 2 Nefi 31. Poproś 
uczniów, aby we fragmencie: 2 Nefi 32:1 znaleźli pytanie, które miał lud Nefiego w odnie-
sieniu do jego nauk. Poproś kilku uczniów, aby wyrazili to pytanie we własnych słowach. 
(Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż ludzie zastanawiali się nad tym, co powinni robić 
po wejściu na ścieżkę prowadzącą do życia wiecznego).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 32:2–3. Poproś klasę, aby 
wyszukała odpowiedź Nefiego na pytania ludu. Zwróć uwagę na to, że fragment: 2 Nefi 32:3 
jest fragmentem z pisma świętego do opanowania. Możesz zachęcić uczniów, by zaznaczyli 
go w specyficzny sposób, aby mogli z łatwością go odnaleźć.

• Które słowa z fragmentu: 2 Nefi 32:3 opisują, w jaki sposób powinniśmy przyjmować 
słowa Chrystusa? Jaka jest różnica pomiędzy ucztą a przekąską?

• Jak sądzicie, co oznacza napawanie się słowami Chrystusa?

• Co się stanie, według słów Nefiego, gdy będziemy napawać się słowami Chrystusa?

• Gdzie można znaleźć słowa Jezusa Chrystusa? (Odpowiedzi mogą zawierać zwroty: 
pisma święte, słowa współczesnych proroków i natchnienie od Ducha Świętego).

Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że  gdy napawamy się słowami Chrystusa, słowa 
Chrystusa wyjawią wam wszystko, co mamy czynić.

Aby pomóc uczniom w rozmyślaniach na temat napawania się słowami Jezusa Chrystusa, 
przeczytaj następującą listę, zatrzymując się po każdej pozycji. Poproś uczniów, aby zapisali tę 
listę w swoich dziennikach do studiowania lub w notatkach z lekcji bądź na kartce.

1. Osobiste studiowanie pism świętych

2. Spotkanie sakramentalne

3. Konferencja generalna

4. Rodzinne studiowanie pism świętych

5. Seminarium

2 Nefi 32:3 to 
fragment do opanowa-
nia. Zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania, który 
znajduje się pod koniec 
lekcji, aby pomóc 
uczniom w zapamiętaniu 
tego fragmentu.
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6. Domowy wieczór rodzinny

7. Zajęcia kworum Kapłaństwa Aarona i Młodych Kobiet.

8. Modlitwa osobista

Poproś uczniów, aby zastanowili się, w jakim stopniu poszukują słów Jezusa Chrystusa 
w każdej z tych czynności. Niech przydzielą każdej pozycji ocenę: uczta, przekąska lub głód. 
Na przykład: uczeń może ucztować w osobistym czytaniu pism świętych, ale jedynie mieć 
przekąskę z konferencji generalnej. Uczeń, który nie jest skupiony na spotkaniu sakramen-
talnym może zapisać głód obok tej pozycji.

Poproś uczniów, aby wybrali jedno z tych zajęć, które traktują jako „przekąskę” lub przy której 
„głodują” i poproś ich, aby postawili sobie cel, który pomoże im bardziej „napawać się słowami 
Chrystusa” w tej kategorii. (Możesz zachęcić ich, aby pomyśleli o programie Obowiązek wobec 
Boga lub Rozwój osobisty w odniesieniu do tych celów).

Aby zwiększyć zrozumienie uczniów dotyczące obowiązku poszukiwania osobistego prze-
wodnictwa Ducha Świętego, poleć im przeczytanie w ciszy fragmentu: 2 Nefi 32:4–7. Następ-
nie poproś ich o przedyskutowanie z partnerem poniższych pytań. (Możesz przygotować te 
pytania na kartce do wręczenia lub zapisać je na tablicy przed rozpoczęciem zajęć).

• Co w wersecie 4 oznaczają określenia „pytać” lub „kołatać”? Co powiedział Nefi na 
temat konsekwencji dla osób, które nie pytają ani nie kołaczą?

• Jakie błogosławieństwa obiecał nam Nefi, gdy otrzymamy Ducha Świętego?

• Dlaczego Nefi płakał nad swoim ludem?

Wyraź swoje zapewnienie, że gdy uczniowie napawają się słowami Jezusa Chrystusa, Duch 
Święty będzie pomagał im w kroczeniu po ścieżce prowadzącej ku życiu wiecznemu.

2 Nefi 32:8–9
Nefi radzi nam, abyśmy się zawsze modlili
Wyjaśnij, że później Nefi skupił się na jednej rzeczy, którą możemy zrobić, aby otrzymać 
słowo Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 32:8 i 
odnaleźli radę Nefiego, odnośnie do tego, co powinniśmy robić. Po określeniu odpowiedzi 
zadaj następujące pytania, aby pomóc im w zastanowieniu się nad ważnością modlitwy:

• Jak myślicie dlaczego Duch Święty chce, abyśmy się modlili?

• Jak myślicie, dlaczego Szatan nie chce, abyśmy się modlili? W jaki sposób Szatan próbuje 
przekonać ludzi, aby się nie modlili?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 32:9. Zwróć uwagę na 
to, że fragment: 2 Nefi 32:8–9 jest fragmentem z pisma świętego do opanowania. Możesz 
zaproponować uczniom, aby zaznaczyli ten fragment w specyficzny sposób, by mogli go 
szybko odnaleźć.

• Jak często powinniśmy się modlić? Jak sądzicie, co to znaczy „modlić się zawsze”?

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu 
Apostołów (Jeśli to możliwe zrób kopie tego cytatu, aby uczniowie mogli śledzić tekst i 
skupić się na słowach Starszego Bednara. Jeżeli wykonujesz kopie, zauważ, że część tego 
cytatu będzie przeczytana w dalszej części lekcji po krótkiej dyskusji. Dołącz również tę 
część wypowiedzi). Zachęć uczniów do wysłuchania rady Starszego Bednara w kwestii 
„modlenia się zawsze”.

„Mogą być rzeczy w naszym charakterze, zachowaniu lub dotyczące naszego 
duchowego wzrostu, co do których potrzebujemy rady Ojca Niebieskiego w 
czasie porannej modlitwy […].

W czasie dnia przechowujemy modlitwę w sercu, by stale nam towarzyszyła 
i przewodziła […].

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” 
(„Módlcie się cały czas”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 41–42).

2 Nefi 32:8–9 to 
fragment do opanowa-
nia. Zapoznaj się 
z pomysłem dotyczącym 
nauczania, który znajduje 
się pod koniec lekcji, 
aby pomóc uczniom 
w zapamiętaniu tego 
fragmentu.
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Aby pomóc uczniom w rozważeniu tej rady, zapytaj:

• Czy pamiętacie wydarzenie z dzisiejszego lub z poprzednich dni, gdy postępowaliście 
według sugestii Starszego Bednara? (Niech uczniowie rozważą odpowiedź na to pytanie 
w myślach zamiast odpowiadać na nie głośno).

Kontynuuj czytanie rady Starszego Bednara:

„Na koniec dnia klękamy ponownie i zdajemy naszemu Ojcu sprawozdanie. Przyglą-
damy 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 nazajutrz. Zatem nasza wieczorna 
modlitwa bazuje na porannej modlitwie i jest jej kontynuacją. Nasza wieczorna modlitwa 
stanowi też przygotowanie do pełnej znaczenia modlitwy porannej.

Poranne i wieczorne modlitwy — oraz wszystkie modlitwy w międzyczasie — nie są od-
rębnymi zdarzeniami bez wzajemnego związku. Są one raczej ogniwami łączącymi każdy 
dzień przez tygodnie, miesiące, 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 najwyż-
szych błogosławieństw, jakie Bóg ma dla Swych wiernych dzieci” („Módlcie się cały czas”, 
str. 42).

Aby pomóc uczniom zrozumieć ostatnią część fragmentu: 2 Nefi 32:9, wyjaśnij, że słowo 
poświęcenie oznacza „ofiarowanie, uczynienie świętym lub stanie się prawym” (Guide to 
the Scriptures, „Consecrate, Law of Consecration”, adres internetowy: scriptures.lds.org).

• Dlaczego powinniśmy się modlić za każdym razem, gdy „[dokonujemy] czegokolwiek 
dla Pana”?

• Co, według was, oznacza dla Pana poświęcenie naszych działań dla dobra naszych dusz?

• W jaki sposób rada Starszego Bednara pomaga nam, aby żyć z większym poświęceniem?

Złóż świadectwo, że gdy modlimy się zawsze, będziemy mogli zrobić wszystko co 
nasz Pan chciałby, abyśmy zrobili dla dobra naszych dusz.

Aby podsumować wszystko, co omawiali uczniowie podczas tej lekcji, podziel się na-
stępującym oświadczeniem Starszego Spencera J. Condie z Kworum 
Siedemdziesiątych:

„Możecie stać w obliczu decyzji dotyczącej misji, waszego przyszłego zawodu 
i, w końcu, małżeństwa. Kiedy czytacie pisma święte i modlicie się o wska-
zówki, możecie faktycznie nie ujrzeć odpowiedzi w formie słów wydruko-
wanych 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 wielkich korzyści naszym bliźnim”, Liahona, lipiec 2002,  
str. 50).

Fragment do opanowania — 2 Nefi 32:3
Zapytaj uczniów, ile czasu zajęłoby im nauczenie się na pamięć fragmentu: 2 Nefi 32:3, je-
żeli recytowaliby go za każdym razem, gdy jedzą posiłek. Daj im wyzwanie, aby przez kilka 
następnych dni przeglądali ten fragment — napawali się słowami Chrystusa — za każdym 
razem, gdy jedzą posiłek. Gdy nauczą się tego wersetu na pamięć, zachęć ich do zdania 
sprawozdania, ile posiłków im to zajęło.

Fragment do opanowania — 2 Nefi 32:8–9
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek starali się modlić w sercu przez cały dzień lub przez 
cały tydzień. Zachęć ich, aby podzielili się swoimi doświadczeniami. Poproś uczniów klasy, 
aby rozważyli, w jaki sposób mogą „modlić się zawsze” przez następne 24 godziny. Daj 
im wyzwanie, aby to uczynili i zdali sprawozdanie z tego doświadczenia na następnych 
zajęciach.

Uwaga: Jeżeli nie masz wystarczająco czasu, aby zastosować ten pomysł dotyczący studio-
wania, rozważ użycie go w ramach przypomnienia na lekcji w przyszłości.
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Komentarz i tło historyczne
2 Nefi 32:2. Co oznacza mówienie językiem aniołów?
Niektóre osoby mogą zastanawiać się, co oznacza „mó-
wienie językami aniołów”? Prezydent Boyd K. Packer 

nauczał, że mówienie językami aniołów „oznacza po 
prostu mówienie z mocą Ducha Świętego” („The Gift 
of the Holy Ghost: What Every Member Should Know”, 
Ensign, sierpień 2006, str. 50).
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Wprowadzenie
Nefi zakończył swój zapis, oświadczając, że zapisane 
przez niego słowa świadczą o Jezusie Chrystusie i prze-
konują ludzi do czynienia dobra i wytrwania do końca. 
Powiedział, że choć pisał „nie będąc mocny”, jego słowa 
miały „wielką wartość” i „[będą] […] mocnymi” dla 

tych, którzy będą je czytać (zob. 2 Nefi 33:3–4). Świad-
czył, że jego zapisy są „słowami Chrystusa” i że ludzie 
będą odpowiadać przed Bogiem za to, w jaki sposób na 
nie zareagują (zob. 2 Nefi 33:10–15).

LEKCJA 42

2 Nefi 33

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 33:1–2
Nefi naucza o mocy Ducha Świętego, który wnosi prawdę do naszych serc
Narysuj na tablicy poniższy obrazek:

• Jaka jest różnica pomiędzy przesłaniem trafiającym obok czyjegoś serca a trafiającym w 
czyjeś serce?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 2 Nefi 33:1. Następnie poproś 
uczniów, aby rozważyli w umyśle odpowiedzi na następujące pytanie.

• Dlaczego ma to znaczenie, że Duch Święty przynosi prawdę obok naszych serc, a nie w 
nasze serca?

Gdy uczniowie rozważają to pytanie, przeczytaj na głos poniższą wypowiedź Starszego 
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów. Wyjaśnij, że w tym przesłaniu Starszy 
Bednar mówi o fragmencie: 2 Nefi 33:1.

„Proszę, zwróćcie uwagę, w jaki sposób moc Ducha może umieścić przesła-
nie gdzieś obok serca, ale niekoniecznie w sercu. Nauczyciel może wyjaśniać, 
demonstrować, przekonywać, składać świadectwo i czynić to wszystko 
skutecznie i z ogromną duchową mocą. Ostatecznie jednak treść przesłania 
i świadectwo Ducha Świętego wnikają w głąb naszych serc tylko wówczas, 
gdy mają nasze pozwolenie, by wejść” („Seek Learning by Faith” [przemó-

wienie dla nauczycieli KSE, 3 lutego 2006], str. 1, adres internetowy: si.lds.org).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego Geralda N. 
Lunda z Kworum Siedemdziesiątych.

„Dlaczego to przesłanie jedynie dociera do serca? Wolna wola człowieka jest tak święta, 
że Ojciec Niebieski nigdy nie zmusi ludzkiego serca do czegokolwiek, mimo Jego nieskoń-
czonej mocy. […] Bóg pozwala nam być strażnikami i odźwiernymi własnych serc. Musimy 
z własnej nieprzymuszonej woli otworzyć nasze serca na Ducha” („Nasze otwarte serca”, 
Ensign lub Liahona, maj 2008, str. 33).

• Co decyduje o tym, czy przesłanie trafia do serca osoby?

• Kiedy odczuwaliście, że przesłanie ewangelii trafiło do waszych serc? Co to mówi o stanie 
serca w tym czasie?

Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 33:2 i określili, w jaki sposób ludzie 
odpowiadają Duchowi Świętemu, kiedy znieczulają swoje serca. Uważanie „[zapisanych 
słów] za nic” to traktowanie ich jakby były bezwartościowe.

obok w
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• Jakie są niektóre z zachowań i postaw ludzi, którzy znieczulili swe serca?

• Jakie przesłanie dla was znajduje się we fragmencie: 2 Nefi 33:2? (Uczniowie mogą odpo-
wiedzieć, że możemy wybrać czy otworzyć, czy zamknąć nasze serca na natchnienie od 
Ducha Świętego. Upewnij się, że rozumieją, że gdy otwieramy nasze serca, przesłania 
od Ducha Świętego mogą do nich trafić).

Zanim zaczniesz kontynuować lekcję, daj uczniom chwilę, aby w ciszy rozważyli stan ich 
serc i określili, czy pozwalają przesłaniom prawdy trafić do ich serc.

2 Nefi 33:3–15
Nefi wyjaśnia cel jego zapisu i wyraża nadzieję, że jego czytelnicy uwierzą 
w Chrystusa
Napisz na tablicy następujące zdania:

2 Nefi 33:3 — Bezustannie modlę się za …

2 Nefi 33:4 — Wiem …

2 Nefi 33:6 — Chlubię się …

2 Nefi 33:7 — Mam …

Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 33:3–7 i zwrócili uwagę na to, że 
Nefi ma nadzieję dla tych, którzy przeczytają jego słowa. Poproś kilku uczniów, aby podeszli 
do tablicy i uzupełnili zdania przy użyciu własnych słów lub słów Nefiego. (Kilka ze zdań 
napisanych na tablicy może zawierać więcej niż jedną odpowiedź).

• W jaki sposób możemy wzmocnić nasze osobiste świadectwa o Jezusie Chrystusie i Jego 
Zadośćuczynieniu?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei przeczytali na głos fragment: 2 Nefi 33:10–14. Niech 
reszta klasy śledzi tekst, szukając w pożegnaniu Nefiego określeń, które są dla nich ważne. 
Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te zdania.

• Które zdania są dla was ważne? Dlaczego?

• Jeśli ludzie wierzą w Jezusa Chrystusa, jakie są ich odczucia dotyczące Księgi Mormona? 
(Zob. 2 Nefi 33:10).

• Przed czym przestrzegał Nefi tych, którzy odrzucą jego słowa? (Gdy uczniowie odpo-
wiadają na to pytanie możesz zasugerować, żeby pomyśleli również o tym, jak będą się 
czuli w obecności Pana, jeśli będą wierzyć i postępować według słów Nefiego i innych 
proroków).

Poproś uczniów, aby w ciszy przeczytali fragment: 2 Nefi 33:15 i rozważyli ostatnie słowa 
Nefiego: „Muszę być […] posłuszny”. Następnie daj uczniom kilka minut, aby przejrzeli 
1 i 2 Księgę Nefiego i określili przykłady związane z posłuszeństwem Nefiego. Po upływie 
kilku minut poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli. Odpowiedzi mogą zawie-
rać: opuszczenie Jerozolimy, powrót do Jerozolimy po mosiężne płyty, ponowny powrót 
do Jerozolimy, aby przekonać rodzinę Ismaela do dołączenia do nich, prowadzenie dwóch 
zestawów płyt, podążanie za wskazówkami Liahony, zbudowanie statku, podróż do ziemi 
obiecanej, oddzielenie od Lamana i Lemuela oraz przewodzenie ludowi w prawości. Gdy 
uczniowie podają przykłady, możesz zapisywać je na tablicy.

Napisz na tablicy następujące słowo: Muszę…

Poproś uczniów o uzupełnienie tego zdania w ich dziennikach do studiowania lub no-
tatkach z lekcji. Wyraź swoje zapewnienie, że mogą dokonać wyboru, że będą posłuszni. 
Podziel się swoimi przemyśleniami odnośnie do tego, w jaki sposób słowa Nefiego mogą 
pomóc im wzmocnić ich wiarę w Jezusa Chrystusa i ich zdolności do czynienia dobra.

Omówienie Księgi 2 Nefiego
Poświęć chwilę czasu, aby pomóc uczniom przejrzeć księgę: 2 Nefi. Poproś ich, aby pomy-
śleli o tym, czego się nauczyli z tej księgi zarówno na zajęciach seminarium, jak i pod-
czas osobistego studiowania pism świętych. Jeśli zajdzie taka potrzeba zachęć uczniów 
do przejrzenia księgi: 2 Nefi, aby lepiej ją zapamiętali. Poproś ich, aby przygotowali się 
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do podzielenia się czymś z księgi: 2 Nefi, co natchnęło ich do czynienia dobra lub wiary 
w  Jezusa Chrystusa, jak powiedział Nefi (zob. 2 Nefi 33:4). Po wyznaczonym wcześniej 
czasie, poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami i uczuciami.

Podziel się poniższym oświadczeniem na temat obowiązku, który mamy, aby czytać 
Księgę Mormona i błogosławieństw, które napływają do naszego życia, gdy wypełniamy 
ten obowiązek:

Prezydent Joseph Fielding Smith powiedział: „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 świadectwo, że w 
każdym calu kronika ta spisana została pod natchnieniem Wszechmocnego i że jej historia 
jest prawdziwa” (w: Conference Report, październik 1961, str. 18).

Prezydent Gordon B. Hinckley nauczał, że jeśli członkowie Kościoła będą czytali Księgę 
Mormona „w [ich] życiu i w [ich] domach w większej mierze pojawi się Duch Pana, 
silniejsze postanowienie, by kroczyć w posłuszeństwie Jego przykazaniom i mocniejsze 
świadectwo o żywej realności Syna Bożego” („Żywe i prawdziwe świadectwo”, Ensign, 
sierpień 2005, str. 6).

Na zakończenie lekcji możesz rozważyć podzielenie się osobistym doświadczeniem jako 
świadectwem, że słowa Nefiego w tym rozdziale wypełniły się w twoim życiu.

Zachęć uczniów do 
wyrażania prawd
Uczniowie czerpią 
korzyści z częstych 
możliwości dzielenia się 
przemyśleniami i uczu-
ciami, wyjaśniania zasad 
ewangelii i składania 
świadectwa o prawdzie. 
Starszy Richard G. Scott 
z Kworum Dwunastu 
Apostołów zauważył: 
„Kiedy uczniowie wer-
balizują prawdy, wów-
czas otrzymują w duchu 
ich potwierdzenie i 
wzmacniają się ich oso-
biste świadectwa” („To 
Understand and Live 
Truth”, [przemówienie 
dla nauczycieli KSE, 4 lu-
tego 2005], str. 3, adres 
internetowy: si.lds.org). 
Jednakże, choć ważne 
jest, aby uczniowie mieli 
możliwości do dzielenia 
się przemyśleniami, 
nie powinni czuć się 
zmuszanymi lub być 
pod presją, że muszą 
to robić.
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Księgi Jakuba
Dlaczego warto studiować tę 
księgę?
Studiując księgę Jakuba, uczniowie mogą 
pobrać ważne lekcje od kogoś, kto miał 
niezachwianą wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Jakub wielokrotnie świadczył o Zbawi-
cielu, a także zachęcał do pokuty swój 
lud oraz tych, którzy będą czytać jego 
słowa. Własnym przykładem nauczał, jak 
ważne jest pilne wypełnianie powołań od 
Pana. Ostrzegał swój lud przed niebezpie-
czeństwami, jakie niosą ze sobą duma, 
bogactwo i brak moralności. Przytoczył 
również i wyjaśnił alegorię proroka Zenosa 
o drzewach oliwnych, która ukazuje 
niestrudzone wysiłki Zbawiciela, aby przy-
nieść wszystkim dzieciom Bożym zbawie-
nie, oraz pokazuje sposób postępowania 
Boga z domem Izraela. Podczas spotkania 
z antychrystem Szeremem Jakub pokazał, 
jak odpowiadać w prawy sposób tym, któ-
rzy kwestionują lub krytykują naszą wiarę.

Kto napisał tę księgę?
Księgę tę napisał Jakub, piąty syn Sarii i 
Lehiego. Urodził się on na pustyni podczas 
wędrówki swojej rodziny do ziemi obie-
canej. 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 Zba-
wiciela (zob. 2 Nefi 2:3–4). Nefi wyświęcił 
Jakuba na kapłana i nauczyciela Nefitów 
(zob. 2 Nefi 5:26), a później powierzył mu 
mniejsze płyty Nefiego (zob. Jakub 1:1–4). 
Jakub, jako wierny posiadacz kapłaństwa i 
nauczyciel, trudził się z całą pilnością, aby 
nakłaniać swój lud do wiary w Chrystusa 
(zob. Jakub 1:7). Otrzymał objawienia 
dotyczące Zbawiciela, był nauczany przez 

aniołów, słyszał głos Pana (zob. Jakub 7:5) 
i widział swojego Odkupiciela (zob. 2 Nefi 
11:2–3). Jakub był ojcem Enosa, któremu 
powierzył płyty przed swoją śmiercią.

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Nefi pouczył Jakuba, aby zapisywał święte 
nauki, objawienia i proroctwa „dla dobra 
sprawy Chrystusa i dla dobra [swego 
ludu]” (Jakub 1:4). Jakub postąpił zgodnie 
z tymi instrukcjami i zapisał to, co „[uznał] 
za najcenniejsze” (Jakub 1:2). Napisał 
on: „Trudzimy się pilnie, aby wyryć te 
słowa na płytach, mając nadzieję, że nasi 
ukochani bracia i nasze dzieci przyjmą 
je z wdzięcznym sercem. […] Albowiem 
zapisaliśmy te rzeczy, aby przekonali się, 
że wiedzieliśmy o Chrystusie i mieliśmy 
nadzieję Jego chwały kilkaset lat przed 
Jego przyjściem” (Jakub 4:3–4). Napisał o 
tym, wspominając główny powód swoich 
zapisów: „Dlaczego bowiem nie mieliby-
śmy mówić o zadośćuczynieniu Chrystusa 
i dążyć do zdobycia pełnej wiedzy o 
Nim […]?” (Jakub 4:12).

Kiedy i gdzie została 
ona napisana?
Księga Jakuba zaczyna się ok. 544 r. 
p.n.e., kiedy to Nefi powierzył Jakubowi 
mniejsze płyty, a kończy tuż przed śmiercią 
Jakuba i przekazaniem przez niego płyt 
jego synowi — Enosowi. Zapisy powstały, 
kiedy Jakub mieszkał w kraju Nefi.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Księga Jakuba zawiera informacje 
dotyczące rządów Nefitów po śmierci 
Nefiego. Nefi namaścił swego następcę, 
aby był dobrym królem i władcą ludu, 
podczas gdy Jakub i Józef — jego brat 

— byli duchowymi przywódcami Nefitów. 
Kolejną wyróżniającą cechą tej księgi 
jest potępienie praktyki wielożeństwa, 
która odbywała się bez właściwego 
upoważnienia. Jedyna wzmianka na ten 
temat w Księdze Mormona znajduje się 
w rozdziale:  Jakub 2. Księga ta zawiera 
także najdłuższy rozdział w całej Księdze 
Mormona (Jakub 5), w którym znajduje 
się przypowieść proroka Zenosa o drzewie 
oliwnym. Ponadto ma tu miejsce — po raz 
pierwszy w Księdze Mormona — sytuacja, 
w której prorok wprost ostrzega Nefitów 
przed dumą — grzechem, który może 
spowodować ich zagładę (zob. Jakub 
2:12–22; Moroni 8:27). Jest tutaj także 
pierwszy zapis o pojawieniu się wśród 
Nefitów antychrysta.

Zarys
Jakub 1 Jakub posłusznie wypełnia 
przykazanie o prowadzeniu świę-
tych zapisów. Nefi umiera. Jakub 
i Józef służą ludowi i nauczają 
słowa Bożego.

Jakub 2–3 Podczas mowy wygło-
szonej w świątyni Jakub ostrzega 
Nefitów przed dumą, umiłowa-
niem bogactwa i nieczystością.

Jakub 4–6 Jakub świadczy o 
Chrystusie i cytuje przypowieść 
proroka Zenosa o drzewie oliw-
nym. Zachęca swój lud do pokuty, 
przyjęcia łaski Bożej i przygoto-
wania się na dzień sądu.

Jakub 7 Z pomocą Pana Jakub 
niweczy zamysły antychrysta 
Szerema. Wspomina konflikty 
pomiędzy Nefitami a Lamani-
tami i przekazuje mniejsze płyty 
Enosowi.
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Jakub 1–Jakub 2:11
Wprowadzenie
Nefici po śmierci Nefiego zaczęli „oddawać się po 
trosze niegodziwym praktykom” pod panowaniem no-
wego króla (Jakub 1:15). Jakub i jego brat Józef zostali 
wyświęceni przez Nefiego na kapłanów i nauczycieli 

ludu, i trudzili się pilnie, by przekonać lud do pokuty i 
przyjścia do Chrystusa. Jakub posłusznie wypełniał po-
lecenie Nefiego dotyczące zapisywania świętych nauk, 
objawień i proroctw na mniejszych płytach.

Propozycje dotyczące nauczania

Jakub 1:1–8
Jakub zapisuje uświęcone prawdy i trudzi się, by pomóc innym ludziom przyjść 
do Jezusa Chrystusa
Poproś uczniów o podanie przykładów różnych tytułów przywódców kapłańskich. (Przy-
kładowe odpowiedzi: prorocy i apostołowie, Władze Naczelne, prezydenci palików, biskupi 
czy prezydenci kworum). Poproś kilku uczniów, aby opowiedzieli krótko, jak przywódcy 
kapłańscy pobłogosławili ich życie poprzez służbę kapłańską.

Wyjaśnij, że Nefi wyświęcił swoich młodszych braci Jakuba i Józefa na kapłanów i nauczy-
cieli ludu (zob. 2 Nefi 5:26; Jakub 1:18). U schyłku życia Nefi przekazał Jakubowi pieczę 
nad płytami, które zawierały zapisy na temat ich ludu.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Jakub 1:1–4. Niech sprawdzą, co Nefi 
polecił Jakubowi zapisywać na płytach i dlaczego. (Możesz zasugerować uczniom, aby 
zaznaczyli wskazówki, jakie Nefi dał Jakubowi). Po czasie wystarczającym na przeczytanie 
poproś kilku uczniów o podzielenie się z grupą tym, co ustalili.

Jeśli uczniowie sami o tym nie wspomną, zwróć ich uwagę na wyrażenie znajdujące się 
w ostatnim zdaniu we fragmencie: Jakub 1:4 — „dla dobra naszych”.

• Co oznacza to sformułowanie? (Dla ich korzyści).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Jakub 1:5–6. Niech uczniowie 
zwrócą uwagę na to, co takiego Pan objawił Jakubowi i Józefowi, co pomogło im w naucza-
niu ludu. (Możesz wyjaśnić, że „wielka troska” oznacza, że dobro ludu leżało im głęboko 
na sercu).

• Co Pan objawił Jakubowi i Józefowi? (Pokazał im, co stanie się z Nefitami w przyszłości, 
a także objawił szczegóły przyjścia Chrystusa).

• Jak ta wiedza mogła pomóc Jakubowi i Józefowi w nauczaniu ich ludu?

Napisz na tablicy słowo nakłonić. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 
Jakub 1:7–8 i znalezienie odpowiedzi na pytanie, do czego Jakub i Józef chcieli nakłonić 
lud. (Możesz zasugerować uczniom zaznaczenie znalezionej odpowiedzi). Poproś kilku 
uczniów o napisanie na tablicy po jednej rzeczy, którą odkryli.

Poproś resztę uczniów, aby spojrzeli na tę listę i wskazali te wyrażenia, które chcieliby 
zrozumieć lepiej. Kiedy jedni będą wskazywać te wyrażenia, niech inni postarają się je 
wyjaśnić. Podczas dyskusji mogą okazać się pomocne następujące definicje:

„Dostąpić odpoczynku [Jego]” — dostąpienie odpoczynku Pana oznacza radowanie się 
pokojem w tym życiu i otrzymanie pełni chwały Bożej w życiu przyszłym (NiP 19:9).

„Mieć przed oczyma śmierć [Chrystusa]” — definicja wyrażenia mieć przed oczyma oznacza 
„przyglądać się” lub „uważnie analizować”. Kiedy Jakub napisał, że pragnął przekonać 
ludzi, aby „uwierzyli w Chrystusa i mieli przed oczyma Jego śmierć”, prawdopodobnie miał 
na myśli to, że chciał, aby uważnie przeanalizowali Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, 
zdali sobie sprawę z jego znaczenia i dzielili się świadectwem o nim.

„Wziąć swój krzyż” — wyrażenie to odnosi się do naszego pragnienia, aby wyrzec się 
bezbożności i ziemskiej pożądliwości i aby przestrzegać przykazań Pana (zob. Joseph 

Definiowanie trudnych 
słów i zwrotów
Zrozumienie trudnych 
słów i zwrotów w 
pismach świętych może 
pomóc uczniom w 
lepszym stosowaniu ich 
w swoim życiu. W celu 
zdefiniowania trudnego 
słowa czy zwrotu możesz 
posłużyć się słownikiem 
lub przestudiować dane 
wyrażenie w pismach 
świętych.
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Smith Translation, Matthew 16:26; Ew. Mateusza 16:24; Ew. Łukasza 9:23; 2 Nefi 9:18). 
Odnosi się ono także do naszej gotowości, by wytrwać do końca i z poświęceniem naśla-
dować Zbawiciela.

„Znosić poniżenie przed światem” — wyrażenie to odnosi się do przestrzegania przykazań 
niezależnie od presji świata, upokorzeń czy napotykanego oporu, z którymi często stykają 
się uczniowie Jezusa Chrystusa.

Poproś uczniów o podsumowanie tego, czego nauczyli się z fragmentu: Jakub 1:1–8 o obo-
wiązkach przywódców kapłańskich. Kiedy uczniowie będą dzielić się swoimi spostrzeżeniami, 
podkreśl, że przywódcy kapłańscy usilnie starają się pomóc nam przyjść do Chrystusa. 
(Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

• Co robią nasi przywódcy kapłańscy, aby pomóc nam przyjść do Chrystusa?

Daj uczniom kilka minut na zapisanie w dziennikach do studiowania sposobów, na jakie 
prorocy i inni przywódcy kapłańscy pomagają im w jednym czy dwóch aspektach, które 
odnaleźli we fragmencie: Jakub 1:7–8. Poproś kilku uczniów o przeczytanie tego, co napi-
sali. (Przypomnij im, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub 
prywatne).

Jakub 1:9–2:11
Jakub ostrzega lud przed niegodziwością
Zachęć uczniów, by w dalszej części lekcji rozważyli następujące pytania:

• Dlaczego przywódcy kościelni przestrzegają nas przed grzechem?

Jakub zapisał, że po śmierci jego brata, Nefiego, ludzie zaczęli oddawać się niegodziwym 
praktykom. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Jakub 1:15–16. Poproś ich 
o wskazanie trzech rzeczy, które martwiły Jakuba. (Kiedy uczniowie odpowiedzą, możesz 
zapisać na tablicy słowa: niemoralność, pożądliwość rzeczy świata i duma).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Jakub 1:17–19 i znalezienie odpowie-
dzi na pytanie, co uczynili Jakub i Józef, by pomóc swemu ludowi. Poproś ich o opowiedze-
nie o tym, czego się dowiedzieli. Poproś jednego z uczniów o zapisanie ich odpowiedzi na 
tablicy.

• Jak myślicie, co to znaczy otrzymać „polecenie od Pana”? (Jakub 1:17). (Dowiedzieć się, 
co Pan chce, abyśmy uczynili).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum 
Dwunastu Apostołów. Poproś grupę o zwrócenie uwagi na sposoby, w jakie przywódcy 
kościelni starają się poznać polecenia, jakie ma dla nich Pan, kiedy przygotowują się do 
nauczania podczas konferencji generalnej:

„Być może już to wiecie (a jeśli nie, to wiedzieć powinniście), że poza bardzo 
nielicznymi wyjątkami, żadnemu mężczyźnie ani kobiecie, którzy tu przema-
wiają [na konferencji generalnej], nie narzuca się tematu. Każda osoba ma 
pościć i modlić się, studiować i szukać, wciąż od nowa przygotowywać swoje 
przemówienie, aż będzie pewna, że na potrzeby tej konkretnej konferencji, w 
tej właśnie chwili, jej temat jest tym, który Pan pragnie, by poruszyła nieza-

leżnie od osobistych pragnień czy prywatnych preferencji. […] [Każda z nich roniła] łzy, 
[niepokoiła się] i gorliwie [dążyła] do tego, by Pan pokierował [jej] myślami i słowami” 
(„Sztandar narodom”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 111).

• Co robią przemawiający na konferencji generalnej, aby poznać, jakie polecenia ma dla 
nich Pan?

• Dlaczego ważne jest zrozumienie, że przywódcy kościelni pytają Pana, czego powinni 
nas nauczać i co — według Niego — powinniśmy wiedzieć? W jaki sposób pamiętanie 
o tym może zmienić nasze nastawienie do słuchania ich nauk?

• Jakie były obowiązki Jakuba i Józefa, zgodnie z fragmentem: Jakub 1:19? (Kiedy ucznio-
wie będą odpowiadać, upewnij się, że rozumieją, iż przywódcy kapłańscy mają boski 
obowiązek nauczania słowa Boga i ostrzegania przed grzechem. Możesz zapisać tę 
prawdę na tablicy).

• Dlaczego błogosławieństwem jest posiadanie rodziców i przywódców kościelnych, któ-
rzy ostrzegają nas przed grzesznym zachowaniem i grzesznym postępowaniem.
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• Jakich słów użył Jakub, aby opisać, jak powinni nauczać? Jakie byłyby konsekwencje, 
gdyby nie wypełnili swoich obowiązków?

Poproś uczniów, by wyobrazili sobie, jak by się czuli, gdyby — tak jak Jakub — zajmowali 
stanowisko przywódcze i zostali natchnieni, by wzywać ludzi do pokuty za niemoralność, 
pożądanie rzeczy tego świata i dumę. Podziel uczniów na pary. Niech osoby w parach na 
zmianę czytają sobie nawzajem wersety: Jakub 2:1–3, 6–7, 10–11. Niech odnajdą zdania, 
które mówią o uczuciach Jakuba względem powierzonego mu zadania, by wzywać ludzi do 
pokuty. Po czasie wystarczającym na przemyślenie poproś kilku uczniów o podzielenie się 
spostrzeżeniami z resztą grupy.

• Co te zdania mówią o uczuciach Jakuba względem wzywania jego ludu do po-
kuty? (Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż Jakub wypełnił to zadanie — mimo 
że było trudne — ponieważ troszczył się o swój lud i chciał być posłuszny Bożym 
przykazaniom).

W celu podsumowania niech uczniowie napiszą w swoich dziennikach do studiowania 
o tym: 1) czego przywódcy kościelni nauczyli ich ostatnio i jak można te nauki zastoso-
wać lub 2) jak mogą zastosować to, czego nauczyli się dzisiaj, w swoich powołaniach, na 
lekcjach lub w prezydium, na nauczaniu domowym albo w innych sprawach związanych z 
przywództwem. (Możesz zapisać te wskazówki na tablicy). Zachęć uczniów do kierowania 
się radą przywódców kapłańskich. Na zakończenie złóż świadectwo o zasadach naucza-
nych na tej lekcji.
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Komentarz i tło historyczne
Jakub 1:19. „Służyliśmy wiernie Panu 
w naszym urzędzie”
Prezydent Thomas S. Monson wyjaśnił, co znaczy służyć 
wiernie i rozwijać powołanie:

„Co oznacza rozwijanie powołania? Oznacza zwiększenie 
jego dostojeństwa i ważności, aby stało się zaszczytne 
i godne pochwały w oczach wszystkich ludzi; oznacza 
pogłębianie i wzmacnianie go, aby poprzez to powołanie 
jaśniało światło niebios dla innych ludzi.

W jaki sposób można rozwijać powołanie? Po prostu 
wykonując związaną z nim służbę. Starszy rozwija nadane 
mu powołanie starszego, gdy poznaje obowiązki związane 
z tym urzędem, a potem je wykonuje. Tak samo jak ze 
starszym jest w przypadku diakona, nauczyciela, kapłana, 
biskupa i każdego, kto ma urząd kapłański” („Święte po-
wołanie do służby”, Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 54).

Jakub 1:19; 2:2. „Grzechy ludu spadną 
na nasze głowy”
Ci, którym powierzono obowiązki przywódcze w 
Kościele, dźwigają na swych barkach ogromną od-
powiedzialność. Jakub nauczał, że kiedy przywódcy 
zaniedbują obowiązek nauczania słowa Boga, ponoszą 
częściową odpowiedzialność za grzechy tych, których 
zgodnie z powołaniem powinni prowadzić. Przema-
wiając do braci w kapłaństwie, Prezydent John Taylor 
omówił opisany przez Jakuba obowiązek:

„Jeśli nie będziecie pracować pilnie w swoich powoła-
niach, Bóg pociągnie was do odpowiedzialności za lu-
dzi, których moglibyście zbawić, gdybyście wykonywali 
swe obowiązki” (Teachings of Presidents of the Church: 
John Taylor [2001], str. 164).

Prezydent Hugh B. Brown z Rady Prezydenta Kościoła 
jakiś czas później skomentował wypowiedź Prezydenta 
Taylora następująco:

„Ta wypowiedź to wyzwanie. Jeżeli ze względu na grzech 
popełniony lub grzech zaniechania stracę to, co mogłem 
otrzymać w przyszłym życiu, to będę musiał to ścierpieć 
i — niewątpliwie — moi ukochani wraz ze mną. Jeśli 
jednak poniosę porażkę w moim urzędzie biskupa, prezy-
denta palika albo misji lub członka Władz Naczelnych Ko-
ścioła — jeżeli ktokolwiek z nas zawiedzie w nauczaniu, 
przewodzeniu, kierowaniu czy pomaganiu w osiągnięciu 
zbawienia tym, nad którymi ma pieczę i którzy mu pod-
legają, wówczas Pan pociągnie go do odpowiedzialności, 
jeśli te osoby się zagubią w wyniku jego zaniedbania”  
(w: Conference Report, październik 1962, str. 84).

Jakub 2:8. „Słowo Boga […] goi zranioną duszę”
Kiedy nowa informacja sprawia, że osoby uczące się 
ewangelii są zdezorientowane lub sprawia im ona 
problem, lepiej żeby pytali Boga, który wie wszystko, 
niż poszukiwali odpowiedzi poprzez ogólnikowe prze-
szukiwanie Internetu lub korzystanie z antymormoń-
skich materiałów. Zwracając się z prośbą o odpowiedzi 
bezpośrednio do Boga, okazujemy naszą wiarę w Niego 
i pozwalamy sobie na otrzymywanie odpowiedzi przez 
Ducha Świętego. Powinniśmy także korzystać z pism 
świętych oraz słów współczesnych proroków i apostołów, 
którzy mogą odpowiedzieć na trudne pytania i uleczyć 
rany. Następujący fragment z pisma świętego uczy nas, 
dokąd powinniśmy się zwrócić i co powinniśmy zrobić, 
kiedy nurtują nas trudne pytania czy wątpliwości:

Jakub 2:8 — „Słowo Boga […] goi zranioną duszę”.

List Jakuba 1:5–6 — „A jeśli komu z was brak mądrości, 
niech prosi Boga […], a będzie mu dana. Ale niech prosi 
z wiarą”.

Moroni 10:5 — „I przez Ducha Świętego możecie prze-
konać się o prawdzie wszystkiego”.
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Jakub 2:12–35

Propozycje dotyczące nauczania

Jakub 2:12–21
Jakub gani swój lud za pychę
Napisz na tablicy następujące wyrażenia: pieniądze, inteligencja, przyjaciele, talenty, wiedza o 
ewangelii. Poproś uczniów, by pomyśleli o błogosławieństwach Pana, które otrzymali w tych 
kategoriach. Zachęć ich, aby podczas studiowania rozdziału: Jakub 2 zastanowili się nad 
uczuciami, jakie budzą w nich te błogosławieństwa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Jakub 2:12–13. Poproś resztę klasy 
o śledzenie tekstu i znalezienie odpowiedzi na pytanie: czego wielu Nefitów poszukiwało.

Kiedy uczniowie odpowiedzą na pytanie, zaznacz, że Jakub powiedział swemu ludowi, iż 
zdobył bogactwa dzięki „[ręce] Opatrzności”. Możesz wyjaśnić, że słowo opatrzność odnosi 
się do Boga.

• Dlaczego ważne jest, abyśmy pamiętali, że wszystkie nasze błogosławieństwa pochodzą 
od naszego Ojca Niebieskiego?

• Na podstawie wersetu: Jakub 2:13, odpowiedzcie na pytanie, dlaczego wielu Nefitów 
uniosło się w pysze?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Dietera F. 
Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła. Poproś grupę o pilne słuchanie, aby zrozumiała, co 
to znaczy „unosić się w pysze”:

„W swej istocie pycha jest grzechem porównywania, i choć zazwyczaj 
rozpoczyna się od stwierdzenia: ‘Patrzcie, jaki jestem wspaniały i jakich 
wspaniałych rzeczy dokonałem’, zwykle sprowadza się do stwierdzenia: 
‘Dlatego jestem lepszy niż ty’. […]

Jest to grzech typu: ‘Dzięki Bogu jestem bardziej wyjątkowy niż ty’. Jego sed-
nem jest pragnienie, aby być podziwianym lub by nam zazdroszczono. Jest to 

grzech samogloryfikacji” („Duma i kapłaństwo”, Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 56).

Zachęć uczniów do przemyślenia, czy kiedykolwiek dopuścili się grzechu myślenia, że są 
lepsi niż ktoś inny.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Jakub 2:14–16. Niech uczniowie 
odnajdą zdania mówiące o konsekwencjach pychy. Poproś ich, aby opowiedzieli o wynikach 
swoich poszukiwań.

• Jak myślicie, dlaczego pycha ma moc zgubienia naszych dusz? (zob. Jakub 2:16).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Jakub 2:17–21. Poproś ich o odszuka-
nie wyrażeń, które mówią, jak możemy pokonać pychę i niewłaściwe podejście do wartości 
materialnych. Możesz zaproponować im ich zaznaczenie. Po przestudiowaniu wersetów niech 
uczniowie wybiorą jedno zdanie, które odnaleźli. Daj kilku uczniom możliwość wyjaśnienia, 
jak wybrane przez nich zdania mogą pomóc nam pokonać pychę czy nieodpowiednie podej-
ście do wartości materialnych. (Częścią zadania może być także przeczytanie następujących 
fragmentów z pism świętych: I Ks. Królewska 3:11–13; Ew. Marka 10:17–27, wraz z: Joseph 
Smith Translation, przypis 27a; 2 Nefi 26:31; Alma 39:14; NiP 6:7).

• Co, według was, oznacza szukanie najpierw królestwa Bożego? Co, według was, oznacza 
otrzymanie nadziei w Chrystusie?

Wprowadzenie
Jakub, wierny swemu powołaniu przywódcy kapłań-
skiego, wezwał swój lud do pokuty i ostrzegł go przed 
grzechem dumy i rozwiązłości seksualnej. Nauczał o 

zagrożeniach płynących z popełniania tych dwóch roz-
powszechnionych grzechów oraz ich konsekwencjach.
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• Jak szukanie najpierw królestwa Bożego i otrzymanie nadziei w Chrystusie wpływa na 
nasze podejście do bogactwa i rzeczy materialnych?

Poproś uczniów, aby pomyśleli, jak można by streścić główną myśl zawartą w wersetach: 
Jakub 2:12–21 komuś, kto opuścił dzisiejszą lekcję. Pozwól dwóm lub trzem uczniom 
opowiedzieć, jak wywiązaliby się z tego zadania. Mogą wymienić różne prawdziwe zasady. 
Upewnij się, że rozumieją, iż  nade wszystko powinniśmy najpierw szukać królestwa 
Bożego. Daj im czas na napisanie w dziennikach do studiowania lub notatnikach o tym, w 
jaki sposób mogą wykorzystać błogosławieństwa i możliwości, które otrzymali od Pana, aby 
budować królestwo Boga i błogosławić życie innych ludzi.

Jakub 2:22–35
Jakub napomina ludzi, którzy złamali prawo czystości moralnej
Zapisz na tablicy następującą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„Grzech, który jest plagą tego pokolenia, to…”.

Poproś uczniów, aby pomyśleli, jak można dokończyć to zdanie Prezydenta Bensona. Na-
stępnie przeczytajcie poniższą wypowiedź:

„Grzech, który jest plagą tego pokolenia, to niemoralność seksualna. Będzie ona wśród star-
szych Izraela — jak powiedział Prorok Józef — większym źródłem pokus, ciosów i trudności 
niż cokolwiek innego” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], str. 277).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Jakub 2:22–23, 28 i znalezienie słów 
oraz zdań, których Jakub użył, aby opisać, jak poważne są grzechy natury seksualnej. (Być 
może zajdzie potrzeba wyjaśnienia znaczenia słowa nierząd odnoszącego się do grzechów 
seksualnych). Niech uczniowie powiedzą o słowach i zdaniach, które znaleźli.

Aby pomóc im zrozumieć prawo czystości moralnej, przeczytaj poniższą wypowiedź z 
broszury Dla wzmocnienia młodzieży. Niech uczniowie słuchają, jakich zachowań powinni 
unikać.

„Pańskie normy dotyczące czystości seksualnej są jasne i niezmienne. Nie angażuj się 
w żadne związki seksualne przed ślubem, a potem bądź całkowicie wierny swojemu 
współmałżonkowi. […]

Nigdy nie rób tego, co może prowadzić do grzechu seksualnego. Traktuj innych z szacun-
kiem, nie traktuj ich jak obiekty do zaspokajania pożądliwych i egoistycznych 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 ni-
czego, co podnieca seksualnie. Nie rozbudzaj tych uczuć we własnym ciele” (Dla wzmoc-
nienia młodzieży [broszura, 2011], str. 35–36).

Zwróć uwagę na to, że w wersetach: Jakub 2:23–24 czytamy, że niektórzy ludzie w czasach 
Jakuba próbowali usprawiedliwić swoje grzechy seksualne.

• Jak w dzisiejszych czasach ludzie usprawiedliwiają swoje niemoralne zachowanie?

• Co takiego możemy zrobić, by pokonać pokusy związane z seksem? (Przykładowe od-
powiedzi to: modlitwa o siłę, spędzanie czasu z dobrymi przyjaciółmi, wybieranie prawej 
rozrywki czy unikanie sytuacji oraz miejsc, w których możemy być kuszeni).

Możesz powiedzieć, że jednym z grzechów, jakie popełniali Nefici, była praktyka wielożeń-
stwa bez właściwego upoważnienia. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 
Jakub 2:27–30. Zanim zaczną czytać, możesz wyjaśnić, że słowo nałożnica oznacza kobietę, 
która zgodnie z prawem była poślubiona mężczyźnie, ale miała niższy status niż żona.

• Jak brzmi „[słowo] Pana” na temat posiadania więcej niż jednej żony zgodnie z frag-
mentem: Jakub 2:27? (Upewnij się, że zrozumiałe jest to, że od początku Pan przykazał 
mężczyźnie, że będzie miał jedną żonę. Zob. także NiP 49:15–16).

Wyjaśnij, że nieuprawniona poligamia jest przykładem nierządu, czyli grzechu natury sek-
sualnej. W oczach Boga grzechy seksualne są niezwykle poważne.

• Kiedy, według fragmentu: Jakub 2:30, lud Pana ma przyzwolenie, by praktykować poliga-
mię? (Kiedy Pan da takie przykazanie).

Zaznacz, że w niektórych okresach historii świata Pan przykazał ludziom praktykowanie po-
ligamii. Była ona praktykowana na przykład w czasach Starego Testamentu przez Abrahama 

Nauczanie o prawie 
czystości moralnej
Kiedy uczysz o prawie 
czystości moralnej, 
bądź pełen szacunku, 
bądź konkretny i jasno 
przekaż swoje instruk-
cje. Prowadząc lekcję 
zgodnie z materiałem 
lekcyjnym i słuchając 
wskazówek Ducha Świę-
tego, pomożesz swoim 
uczniom zrozumieć, co 
muszą robić, aby zacho-
wywać prawo czystości 
moralnej.
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i Sarę (zob. I Ks. Mojżeszowa 16:1–3; NiP 132:34–35, 37), przez ich wnuka Jakuba (zob. NiP 
132:37), a także w początkowym okresie rozwoju przywróconego Kościoła, poczynając od 
Józefa Smitha (zob. NiP 132:32–33, 53).

Aby podkreślić, że grzechy seksualne mają destruktywny wpływ na rodziny, przeczytaj na 
głos wersety: Jakub 2:31–35. Niech uczniowie śledzą tekst i odszukają, jakie konsekwencje 
niesie ze sobą niemoralne prowadzenie. Zaznacz, że mimo iż Jakub zwraca się tylko do 
mężczyzn, prawo czystości moralnej w równej mierze dotyczy również kobiet.

• Jaki wpływ wywiera na rodzinę naruszenie prawa czystości moralnej przez jednego z 
jej członków, zgodnie ze słowami Jakuba? W jaki sposób pomaga to wyjaśnić, dlaczego 
łamanie prawa czystości moralnej jest tak poważnym grzechem?

• Niektórzy młodzi ludzie myślą, że mogą łamać to prawo, ponieważ nikogo w ten sposób 
nie krzywdzą. Jak czyjaś niemoralność może wpływać na innych ludzi?

Na zakończenie dyskusji o konsekwencjach grzechów seksualnych możesz przeczy-
tać wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś 
uczniów o wysłuchanie, jakie są skutki tego rodzaju grzechów.

„Te intymne zachowania są zabronione przez Pana poza trwałym przymie-
rzem małżeństwa, ponieważ podważają one Jego cele. W ramach świętego 
przymierza małżeństwa relacje te są zgodne z Jego planem. Jednak jeśli 
doświadcza się ich w jakikolwiek inny sposób, są sprzeczne z Jego wolą. 
Powodują poważne szkody emocjonalne i duchowe. Nawet jeśli osoby, które 
grzeszą, nie rozumieją tego, co się dzieje, później zdadzą sobie z tego sprawę. 

Niemoralność seksualna tworzy barierę dla wpływu Ducha Świętego i jego możliwości 
dodawania nam otuchy, światła i mocy. Powoduje ona silną stymulację fizyczną i emocjo-
nalną. Z czasem tworzy niemożliwe do zaspokojenia żądze, które prowadzą grzesznika 
do jeszcze poważniejszych grzechów” („Making the Right Choices”, Ensign, listopad 1994, 
str. 38).

Poproś uczniów o przeczytanie wersetu: Jakub 2:28 i odpowiedzenie na pytanie, co jest 
miłe Panu. (Możesz zasugerować uczniom zaznaczenie znalezionej odpowiedzi. Upewnij 
się, że rozumieją, że Panu miła jest czystość).

• Na podstawie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, jak myślicie, dlaczego Panu jest miła 
czystość?

Możesz pokazać zdjęcie swojej rodziny. Złóż świadectwo o błogosławieństwach, jakie 
są udziałem twoim i twojej rodziny, dzięki życiu w zgodzie z Pańskim prawem czystości 
moralnej. Podkreśl, że możliwość posiadania dzieci jest cudownym darem od naszego 
Ojca w Niebie, jeśli tylko jest wykorzystywana w ustalonych przez Niego granicach. Za-
chęć uczniów do życia w cnocie i niewinności, aby Panu mogła być „miła [ich] czystość” 
(Jakub 2:28).

Aby pomóc uczniom podzielić się świadectwem na temat życia zgodnie z prawem czysto-
ści moralnej, możesz zadać im następujące pytanie:

• Co byście powiedzieli komuś, kto uważa, że prawo czystości moralnej jest staroświeckie 
i niepotrzebne? (Kiedy uczniowie będą odpowiadać na to pytanie, zachęcaj ich raczej 
do składania świadectwa o błogosławieństwach wynikających z przestrzegania prawa 
czystości moralnej, niż do mówienia tylko o niebezpieczeństwach związanych z jego 
nieprzestrzeganiem).

Powiedz uczniom, że masz pewność, iż mogą być moralnie czyści. Podkreśl, że jeśli zła-
mali prawo czystości moralnej, powinni szukać pomocy u swojego biskupa lub prezydenta 
gminy, który powinien pomóc im w procesie pokuty, a także w powrocie do czystości po-
przez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa.
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Jakub 3–4

Propozycje dotyczące nauczania

Jakub 3
Jakub pociesza ludzi czystego serca, udziela im rad, a pozostałych nawołuje, 
by odpokutowali
Zachęć uczniów, aby zastanowili się, jakiej rady udzieliliby ludziom w następujących 
sytuacjach:

 1. Młoda kobieta stara się żyć w prawości, lecz cierpi, ponieważ jej ojciec jest uzależniony 
od alkoholu.

 2. Młody mężczyzna ze wszystkich sił stara się żyć w zgodzie z ewangelią, lecz rozwód 
rodziców wystawia go na próby.

 3. Młoda kobieta gorliwie stara się okazywać miłość członkom swojej rodziny, ale problem 
sprawia egoizm i zachowanie nieliczącej się z nikim siostry.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali pierwsze zdanie w wersecie: Jakub 3:1 i ustalili, 
do kogo Jakub zwraca się w tym rozdziale.

Wyjaśnij, że najpierw Jakub przemawiał bezpośrednio do ludzi, których winą była pycha i 
grzechy natury seksualnej. Następnie skierował uwagę na prawych ludzi, którzy doświad-
czali prób z powodu niegodziwości swych bliźnich. Poproś uczniów, aby przeczytali po ci-
chu fragment: Jakub 3:1–2 i znaleźli cztery rzeczy, o które Jakub prosił ludzi czystego serca.

• Do zrobienia jakich czterech rzeczy Jakub nawoływał ludzi o czystych sercach? („Ufajcie 
wytrwale Bogu, módlcie się do Niego z wielką wiarą […], podnieście głowy i przyjmijcie 
miłe wam słowo Boga […], napawajcie się Jego miłością”). Co takiego Jakub obiecał ludziom 
czystego serca, jeśli pozostaną wierni? (Pociechę w cierpieniach i obronę przed wrogami).

• Co waszym zdaniem możemy robić, aby przyjąć słowo Boże?

Podczas omawiania obietnic Jakuba dla ludzi czystego serca upewnij się, że uczniowie ro-
zumieją, że Bóg pocieszy ludzi czystego serca w ich cierpieniach. Możesz wyjaśnić, że 
słowo pocieszać oznacza dodawać otuchy komuś, kto jest smutny lub czymś się martwi. Aby 
pomóc uczniom przemyśleć i stosować tę prawdę, zadaj następujące pytania:

• W jaki sposób Pan was pociesza?

• W jaki sposób pomogło wam w czasie prób modlenie się z wiarą?

• W jakiej sytuacji słowo Boga sprawiło, że poczuliście Jego miłość?

Wyjaśnij, że po przemowie do ludzi czystego serca Jakub ponownie zwrócił się do tych, 
których serca nie były czyste.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Jakub 3:3–4. Zapytaj grupę, 
do czego wezwał Jakub ludzi skalanych grzechem?

• Co miało się stać, gdyby lud Jakuba nie odpokutował?

Zwróć uwagę na stwierdzenie Jakuba, że w tym okresie Lamanici przewyższali prawością 
niektórych z Nefitów. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Jakub 3:5–7 i usta-
lili, pod jakim względem Lamanici wykazywali się większą prawością niż Nefici.

Wprowadzenie
W rozdziale: Jakub 3 znajdują się końcowe nauki, 
jakie Jakub wygłosił do swego ludu. W kilku zdaniach 
pocieszył ludzi czystego serca i dodał im otuchy. Zganił 
też pysznych i rozpustnych pośród swego ludu, ostrze-
gając ich przed konsekwencjami, jakie poniosą, jeśli nie 
odpokutują. Jakub 4 to słowa, które Jakub zapisał pod 

natchnieniem dla ludzi, którzy mieli czytać jego kronikę 
w przyszłości. Złożył świadectwo o Zadośćuczynieniu 
Jezusa Chrystusa i nawoływał swoich czytelników, aby 
pojednali się z Bogiem Ojcem poprzez Zadośćuczynienie. 
Ostrzegał Żydów przed odrzuceniem Jezusa Chrystusa 
i prostoty Jego ewangelii.
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• Pod jakimi względami Lamanici przewyższali prawością Nefitów?

• Jakich zasad dotyczących związków rodzinnych nauczyliście się na podstawie fragmentu: 
Jakub 3:7? (Mężowie i żony mają kochać siebie nawzajem, a rodzice mają kochać 
swoje dzieci).

• Jakie konsekwencje może przynieść brak wzajemnej miłości między członkami rodziny 
i niewypełnianie przez nich zobowiązań, jakie mają wobec rodziny?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Jakub 3:10 i odnaleźli przestrogę, jaką 
Jakub skierował bezpośrednio do nefickich ojców.

• Jakiej przestrogi udzielił Jakub ojcom pośród ludu Nefitów?

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, aby członkowie rodziny stanowili dla siebie 
nawzajem dobry przykład?

Przeczytaj na głos fragment: Jakub 3:11–12. Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „pobudźcie 
zdolności swych dusz” w wersecie 11. oznacza konieczność duchowego przebudzenia. W 
wersecie: Jakub 3:12 wyrażenia „nierząd [i] rozpusta” oznaczają grzechy natury seksualnej. 
Czytając te wersety, podkreśl „straszne skutki” tego typu grzechów. Ponadto przypomnij 
uczniom obietnicę, jaką Jakub złożył ludziom czystego serca (zob. Jakub 3:1–2). Pomóż 
uczniom zrozumieć, że najlepszym sposobem na otrzymanie obiecanych błogosławieństw, 
jest dbanie o to, by nasze serca zawsze były czyste. Jednakże osoby, które popełniły grzech 
natury seksualnej, mogą — z pomocą swojego biskupa lub prezydenta gminy — odpoku-
tować i stać się ponownie czyste dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa oraz otrzymać 
błogosławieństwa obiecane ludziom czystego serca.

Jakub 4
Jakub świadczy, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy pojednać 
się z Bogiem
Przed lekcją umieść na środku tablicy mały obrazek z wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Wokół 
niego zapisz kilka słów, które symbolizują rzeczy i sprawy, które mogą odwracać uwagę ludzi 
od Zbawiciela i Jego ewangelii. Mogą być pośród nich dobre rzeczy — wykształcenie, upra-
wianie sportu czy przyjaciele — które są ważne, lecz które nie powinny zajmować pierw-
szego miejsca na liście naszych życiowych priorytetów. Możesz wypisać również inne rzeczy 
— takie jak pornografia, niewłaściwa muzyka czy substancje odurzające — które osłabiają 
naszego ducha i odwodzą nas od Zbawiciela.

Poproś uczniów, aby odnaleźli fragment: Jakub 4:14. Wyjaśnij, że w wersecie tym występuje 
wyrażenie „patrzeć poza cel”. Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Apostołów 
nauczał, że w tym wersecie „cel oznacza Chrystusa” („Jesus of Nazareth, Savior and King”, 
Ensign, grudzień 2007, str. 45). Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali to zdanie w swoich 
pismach świętych przy fragmencie: Jakub 4:14.

Po wyjaśnieniu tej kwestii poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
Jakub 4:14–15.

• Co waszym zdaniem oznacza patrzenie poza cel? (Skoncentrowanie się w życiu na 
czymś innym niż Zbawiciel i Jego ewangelia).

• Jakie postawy i uczynki, zdaniem Jakuba, powstrzymały Żydów od przyjęcia Jezusa 
Chrystusa?

Wyjaśnij, że choć Jakub mówił o grzechach popełnianych przez niektórych z Żydów, nie-
które kwestie z fragmentu: Jakub 4:14–15 można odnieść również do nas i mogą być one 
dla nas przestrogą. Aby pomóc uczniom dostrzec to odniesienie, zadaj następujące pytania:

• Dlaczego ludzie odrzucają czasami „[słowa] prostoty” i poszukują w ich miejsce czegoś, 
czego nie są w stanie zrozumieć? Jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą lekceważenie 
prostych prawd ewangelii?

• Jakie inne rzeczy, które odwracają naszą uwagę od Zbawiciela i Jego ewangelii, moglibyśmy 
dopisać na tablicy? (Dodaj sugestie uczniów do przykładów już widniejących na tablicy).

Wyczyść tablicę i zapisz na niej następujące pytanie: Co możemy robić, żeby nie patrzeć poza 
cel, lecz skupiać uwagę na Jezusie Chrystusie?

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: Jakub 4:4–5; Jakub 4:6–7; Jakub 
4:8–9; Jakub 4:10; Jakub 4:11–13. Wyjaśnij, że w rozdziale: Jakub 4 prorok mówi o zasadach, 
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które mogą nam pomóc w koncentrowaniu się na Jezusie Chrystusie. Podziel uczniów na 
pary i poproś ich, aby odnaleźli te zasady w jednym z podanych fragmentów pism świętych. 
(W zależności od wielkości grupy może zajść potrzeba wyznaczenia tego samego fragmentu 
kilku parom lub poproszenia, by jedna para uczniów przeczytała kilka fragmentów).

Po kilku minutach poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. Aby głębiej zasta-
nowili się nad naukami zawartymi w tych wersetach, możesz zadawać im pytania pomoc-
nicze. Poniższe pytania zostały ułożone w kolejności odpowiadającej zadanym wersetom. 
Możesz je wykorzystać, aby pokierować dyskusją.

• Jakub 4:4–5. W jaki sposób świadectwo proroków pomaga wam skupić uwagę na Jezusie 
Chrystusie? W jaki sposób wzmacniają was świadectwa innych ludzi na temat Zbawi-
ciela? Jakub powiedział, że posłuszeństwo jego ludu prawu Mojżesza „[wskazywało ich] 
duszom” Pana. W jaki sposób wysiłki, jakie czynimy, aby otrzymać obrzędy kapłaństwa i 
przestrzegać przykazań, mogą wskazywać Pana naszym duszom?

• Jakub 4:6–7. W jaki sposób objawienia dawane prorokom pomagają nam pokładać 
nadzieję i wiarę w Jezusie Chrystusie? W jaki sposób otrzymane objawienia czy duchowe 
potwierdzenia wzmocniły waszą wiarę? Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, abyśmy 
pamiętali, że możemy wykonywać pracę Pana tylko dzięki Jego łasce?

• Jakub 4:8–9. Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest uznanie tego, że dzieła Pana są 
„wielkie i zadziwiające”? Jaki wpływ na wasze świadectwo o Jezusie Chrystusie ma fakt, 
że Zbawiciel jest Stworzycielem ziemi? Co, według was, oznacza wezwanie: „Nie lekce-
ważcie […] objawień Boga”? Jak możemy okazać Panu, że objawienia, których udziela, 
są dla nas ważne?

• Jakub 4:10. W jaki sposób człowiek może „nie [starać] się […] udzielać rad Panu, lecz 
[przyjmować] rady od Niego”?

• Jakub 4:11–13. Jak wyjaśniono w lekcji 35., słowo pojednać oznacza pogodzić, dopro-
wadzić do harmonii. W jaki sposób Zadośćuczynienie pomaga nam osiągnąć harmonię 
z naszym Ojcem w Niebie? Jakub przypomina nam o tym, jak ważne jest nauczanie o 
Zadośćuczynieniu, zadając pytanie: „Dlaczego bowiem nie mielibyśmy mówić o zadość-
uczynieniu Chrystusa?”. Jak możemy wykorzystywać tę zasadę, kiedy dzielimy się świa-
dectwem z innymi osobami i kiedy mamy okazję, by nauczać ewangelii? Dlaczego ważne 
jest, abyśmy dzielili się świadectwami w taki sposób, aby ludzie mogli nas zrozumieć? W 
jaki sposób Duch Święty pomaga nam to osiągnąć?

Na zakończenie dyskusji upewnij się, że jasno sformułowana została następująca prawda: 
Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy mieć nadzieję i pojednać się z 
Bogiem.

Opowiedz o własnej wdzięczności za Zbawiciela i Jego Zadośćuczynienie. Złóż świadectwo 
o tym, że Jezus Chrystus jest owym „celem”, na którym powinniśmy się koncentrować w 
swoim życiu. Na zakończenie lekcji poproś uczniów, by zastanowili się, co zrobią, aby przez 
następnych kilka dni skupiać się na Zbawicielu. Możesz zasugerować, aby zapisali swoje 
plany w dziennikach do studiowania. Możesz poprosić kilka osób, aby o swoich planach 
opowiedziały grupie.

Omówienie fragmentów do opanowania
Powtarzanie pomaga uczniom zapamiętać umiejscowienie fragmentów do opanowania w 
pismach świętych. Jednym ze sposobów na zachęcanie do powtarzania jest korzystanie z 
kart z fragmentami pism świętych do opanowania (pozycja numer: 10459 166; dostępne 
również w formie pliku PDF na stronie si. lds. org). W razie braku dostępu do kart pomóż 
uczniom stworzyć ich własny zestaw kart. Niech na każdej z kart wypiszą na jednej stronie 
kluczowe słowa z danego fragmentu, a na drugiej jego odnośnik. Podziel uczniów na pary. 
Niech przez kilka minut przepytują siebie nawzajem, korzystając z kart. Jeden uczeń może 
na przykład odczytywać kluczowe słowa, a drugi musi powiedzieć, jaki to fragment pism 
świętych. Zachęć uczniów, aby jak najczęściej używali tych kart, by sprawdzać własną wie-
dzę lub przepytywać się nawzajem z kolegami.

Uwaga: Długość tej lekcji może pozwolić na przeprowadzenie ćwiczenia związanego z 
fragmentami z pism świętych do opanowania. Możesz przeprowadzić je na początku lekcji, 
w środku lekcji jako przerywnik między innymi blokami lub na końcu lekcji. Upewnij się, 
że ćwiczenie będzie krótkie, abyś miał czas na przeprowadzenie lekcji. Omówienie innych 
tego typu ćwiczeń znajdziesz w aneksie.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
2 Nefi 32–Jakub 4 (Część 9.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 2 Nefi 32–Jakub 4 
(Część 9.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej 
lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku z 
poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami 
Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (2 Nefi 32)
Podczas studiowania rozdziału: 2 Nefi 32 uczniowie dowie-
dzieli się, że kiedy napawamy się słowami Chrystusa, mówią 
nam one dokładnie, jak mamy postępować. Nauczyli się 
także, że jeśli zawsze się modlimy, jesteśmy w stanie zrobić 
dla dobra naszej duszy wszystko, czego oczekuje od nas Pan. 
Lekcja zachęcała uczniów, aby przez 24 godziny stosowali 
w swoim życiu wszystko, czego dowidzieli się o bezustannej 
modlitwie.

Dzień 2. (2 Nefi 33)
Z tej lekcji na temat ostatniego świadectwa złożonego przez 
Nefiego uczniowie dowiedzieli się, że to my decydujemy, czy 
otworzymy swe serca na podszepty Ducha Świętego, czy też 
nie. Przeanalizowali również rozdziały: 1 Nefi i 2 Nefi i wy-
brali z nich fragmenty, które inspirują ich do czynienia dobra 
oraz do wiary w Chrystusa.

Dzień 3. (Jakub 1–2)
Z lekcji na temat rozdziałów: Jakub 1–2 uczniowie dowie-
dzieli się, że przywódcy kapłańscy trudzą się gorliwie, by 
pomagać nam przyjść do Chrystusa oraz że Bóg nałożył na 
nich obowiązek nauczania słowa Bożego i przestrzegania 
przed grzechem. Studiując kazanie, jakie Jakub wygłosił 
do swego ludu, dowiedzieli się również, że powinni nade 
wszystko szukać najpierw królestwa Bożego. W swoich 
dziennikach do studiowania opisali jeden sposób, w jaki 
mogą wykorzystać otrzymane od Pana błogosławieństwa i 
możliwości, aby budować królestwo Boże i błogosławić ży-
cie swoich bliźnich. Koncentrowali się także na prawdzie, że 
Panu miła jest czystość wszystkich ludzi, zarówno mężczyzn, 
jak i kobiet. Poproszono ich, by rozważyli, w jaki sposób 
przestrzeganie prawa czystości moralnej błogosławi rodziny 
i jest miłe Panu.

Dzień 4. (Jakub 3–4)
Kontynuując studiowanie kazania Jakuba, uczniowie 
dowiedzieli się, że Bóg pociesza ludzi czystego serca w ich 
cierpieniach. Istotą tej lekcji była następująca doktryna: 
Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy mieć 
nadzieję i pojednać się z Bogiem. Uczniowie opisali osobiste 
powody, dla których pragną świadczyć o Jezusie Chrystusie i 
Zadośćuczynieniu.

Wprowadzenie
Niniejsza lekcja pomoże uczniom zrozumieć, że Nefi świadczył o 
misji Jezusa Chrystusa. Będą mieć okazję do podzielenia się wła-
snymi przemyśleniami na temat tego, jak słowa Jakuba mogą po-
móc im przezwyciężać pychę i wykorzystywać błogosławieństwa 
Boże do budowy Jego królestwa. Na podstawie zasad i doktryn, 
których nauczano w rozdziale: Jakub 2, będą też mogli omówić 
znaczenie posłuszeństwa Pańskiemu prawu czystości moralnej. 
Uczniowie omówią także sposoby wynajdowania okazji do tego, 
by mówić o Jezusie Chrystusie i Zadośćuczynieniu.

Propozycje dotyczące nauczania

2 Nefi 32–33
Nefi radzi nam, abyśmy zabiegali o pozyskanie Boskiego prze-
wodnictwa poprzez słowa Jezusa Chrystusa
Rozpocznij lekcję od zadania następujących pytań:

• Jaka jest wasza ulubiona dyscyplina sportu czy coś, co lubicie 
robić?

• Jakie podstawowe umiejętności musicie często ćwiczyć, aby 
odnosić sukcesy w tym sporcie czy zajęciu?

• Co się dzieje, kiedy ktoś zaniedbuje ćwiczenie tych podstawo-
wych umiejętności?

Powiedz uczniom, że istnieją pewne podstawowe rzeczy, których 
wykonywanie zaprasza Ducha Świętego, by udzielał nam wska-
zówek od Ojca w Niebie. Narysuj na tablicy poniższą tabelę lub 
rozdaj jej kopie uczniom.

Modlitwa Przyjmowanie 
wskazówek od 
Ducha Świętego

Studiowanie pism 
świętych

2 Nefi 32:8–9 2 Nefi 32:5; 33:1–2 2 Nefi 32:3; 33:4

Poproś każdego z uczniów o wybranie jednej z sugestii wy-
mienionych w tabeli i przeczytanie odpowiadających jej 
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fragmentów. Podziel uczniów na pary lub małe grupy. Poproś 
ich, aby na zmianę opowiadali o tym, jak modlitwa, otrzymywa-
nie wskazówek od Ducha Świętego i studiowanie pism poma-
gają im przyjąć wskazówki od Boga.

Możesz też poprosić uczniów, aby opowiedzieli o tym, jak 
pomogły im wskazówki Starszego Davida A. Bednara dotyczące 
przykazania, abyśmy nie ustawali w modlitwie lub o tym, jaki 
wpływ wywarło na ich modlitwy zadanie, by przez 24 godziny 
stosować w życiu to, czego nauczyli się na temat nieustającej 
modlitwy. (Oba zadania dotyczyły dnia 1.).

Jakub 1–2
Jakub karci swój lud za umiłowanie bogactw, pychę i rozpustę
Zapisz na tablicy następujące zdanie: Ponieważ niektórzy ludzie 
mają więcej… niż inni, mogą odczuwać pokusę, by uważać się 
za lepszych.

Poproś uczniów, aby zaproponowali różne słowa, którymi można 
uzupełnić to stwierdzenie. Przykładowe odpowiedzi to: pienią-
dze, bogactwa, zdolności muzyczne, umiejętności sportowe, ta-
lenty, wykształcenie, inteligencja, możliwości rozwoju, wiedza o 
ewangelii czy dobra materialne. Zachęć uczniów, aby w myślach 
zastanowili się, czy powyższe zdanie, w którymkolwiek z zapro-
ponowanych wariantów, odnosiło się kiedyś do nich samych.

Przypomnij uczniom, że Jakub — z powodu miłości, jaką 
darzył swój lud i z powodu posłuszeństwa przykazaniom Pana 
— ostrzegał ludzi przed ich słabościami i grzechami. Poproś 
uczniów o przeczytanie fragmentu: Jakub 2:12–13 i o uzupełnie-
nie zdania na tablicy tak, by opisywało ono postawę niektórych 
Nefitów za czasów posługi Jakuba.

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Jakub 2:17–21 i 
odnalezienie rad, które pomagają przezwyciężyć pychę. (Być 
może zaznaczyli je już podczas osobistego studiowania). Zachęć 
uczniów do podzielenia się odnalezionymi poradami i o wyja-
śnienie, w jaki sposób pomagają im one przezwyciężać pychę.

Wyjaśnij, że wersety te nauczają następującej prawdy: Powinni-
śmy nade wszystko szukać najpierw królestwa Bożego. Po-
proś kilkoro uczniów o podanie przykładów, w jaki sposób mogą 
wykorzystywać otrzymane od Pana błogosławieństwa i możliwo-
ści do budowy królestwa Bożego i błogosławienia bliźnich.

Aby przygotować uczniów do omówienia nauk Jakuba na temat 
czystości moralnej, poproś ich, by wyobrazili sobie, że ktoś 
zapytał ich, dlaczego wierzą w przestrzeganie prawa czystości 
moralnej. Pomoc w odpowiedzi na to pytanie mogą znaleźć, 
czytając fragment: Jakub 2:28–35. Pomocne może też być przy-
pomnienie im, że w czasie osobistego studiowania poznali na-
stępującą prawdę: Panu miła jest czystość. Studiowali również 
na temat konsekwencji niemoralnych zachowań opisanych w 
tych wersetach. Poproś uczniów, aby, opierając się na fragmen-
cie: Jakub 2:28–35, wyjaśnili, jak odpowiedzieliby na to pytanie.

Zapytaj: Jak, zgodnie z wersetem: Jakub 2:27, brzmi słowo Pana 
w kwestii posiadania więcej niż jednej żony? (Upewnij się, że ja-
sne jest, iż Pan przykazał, aby mężczyzna miał tylko jedną żonę).

Zwróć uwagę, że w różnych okresach historii świata Pan 
nakazywał Swemu ludowi praktykowanie wielożeństwa. 

Wielożeństwo było na przyklad praktykowane w Starym Te-
stamencie, w czasach Abrahama i Sary (zob. I Ks. Mojżeszowa 
16:1–3; NiP 132:34–35, 37) oraz w czasach ich syna Izaaka i 
wnuka Jakuba (zob. NiP 132:37). Było ono również praktyko-
wane we wczesnym okresie rozwoju przywróconego Kościoła, 
począwszy od Proroka Józefa Smitha (zob. NiP 132:32–33, 53). 
Jednak w 1890 roku Bóg przykazał Swemu prorokowi, Wilfor-
dowi Woodruffowi, aby zakończył praktykę poligamii (zob. NiP, 
Oficjalna deklaracja — 1).

Daj uczniom chwilę czasu na zastanowienie się, w jaki sposób 
ich decyzje, by żyć w czystości i pozostać nieskalanymi, cieszą 
Pana i ich bliźnich. Poproś ich o wyjaśnienie, w jaki sposób 
zachowywanie teraz prawa czystości moralnej będzie błogosła-
wić ich i ich rodziny tak obecnie, jak i w przyszłości. Opowiedz 
o tym, jak przestrzeganie prawa czystości moralnej błogosławi 
ciebie i twoją rodzinę.

Jakub 3–4
Jakub nawołuje swój lud do pokuty i życia nadzieją, że mogą 
powrócić do obecności Boga
Umieść na środku tablicy, plakatu lub kartki mały obrazek z 
wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Wokół niego zapisz kilka słów, 
które symbolizują rzeczy i sprawy, które odwracają uwagę ludzi 
od Zbawiciela i Jego ewangelii. Poproś uczniów, aby odnaleźli 
fragment: Jakub 4:14. Wyjaśnij, że w wersecie tym występuje 
wyrażenie „patrzeć poza cel”. Zapytaj, co w tym wersecie 
oznacza „cel”. (Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu 
Apostołów nauczał, że „cel oznacza Chrystusa” [„Jesus of 
Nazareth, Savior and King”, Ensign, grudzień 2007, str. 45]. Po 
wyjaśnieniu tej kwestii poproś jednego z uczniów o przeczytanie 
na głos fragmentu: Jakub 4:14–15.

Zapytaj: Co waszym zdaniem może oznaczać patrzenie poza 
cel? (Koncentrowanie się w życiu na czymś innym niż Zbawiciel 
i Jego ewangelia).

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Jakub 4:4–12 i 
odnalezienie kilku powodów, dla których Jakub wierzył w Jezusa 
Chrystusa i uważał za ważne nauczanie ludzi o Zadośćuczynie-
niu. Na zakończenie dyskusji upewnij się, że jasno sformułowana 
została następująca prawda: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa możemy mieć nadzieję i pojednać się z Bogiem.

Opowiedz o własnej wdzięczności za Zbawiciela i Jego Zadość-
uczynienie. Złóż świadectwo o tym, że Jezus Chrystus jest owym 
„celem”, na którym powinniśmy się koncentrować w swoim ży-
ciu. Na zakończenie lekcji poproś uczniów, by zastanowili się, co 
zrobią, aby przez następnych kilka dni skupiać się na Zbawicielu.

Następna część: (Jakub 5—Omni)
Zapytaj uczniów: Co oznacza słowo „antychryst”? Jak byście 
odpowiedzieli antychrystowi? Czytając rozdziały pism świętych 
w następnej części, zwróćcie uwagę na to, co mówił i robił Jakub, 
kiedy na jego drodze stanął Szerem — antychryst. Szukajcie też 
błogosławieństw, jakie Enos otrzymał, kiedy całym sercem poszu-
kiwał Boga i modlił się cały dzień i całą noc. Znajdźcie powody 
opuszczenia przez Nefitów ziemi ich pierwszego dziedzictwa i 
przyłączenia się do Mulekitów.
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Jakub 5:1–51

Propozycje dotyczące nauczania

Jakub 5:1–14
Jakub cytuje Zenosa, który przyrównał dom Izraela do szlachetnego drzewka 
oliwnego
Zastanów się, czy nie rozpocząć lekcji od przeczytania następujących przykładów młodych 
ludzi, którzy wątpią, że Pan jest gotów przebaczyć im ich grzechy:

• Młody posiadacz kapłaństwa popadł w grzeszny nałóg. Uważa, że inni ludzi mogą otrzy-
mać przebaczenie, ale wątpi, że Pan przyjmie jego pokutę.

• Młoda kobieta złamała przykazanie. Ma poczucie winy, cierpi jej samoocena i nie jest 
pewna, czy Pan ją nadal kocha.

Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się nad następującym pytaniem:

• Czy kiedykolwiek mieliście wątpliwości, że Pan jest gotów wybaczyć wam wasze grzechy?

Wyjaśnij, że Jakub prorokował, że Żydzi odrzucą Jezusa Chrystusa (zob. Jakub 4:15). Na-
uczał również, że Jezus Chrystus będzie nadal trudził się dla zbawienia Swego ludu, nawet 
po tym, jak Go odrzucą (zob. Jakub 4:17–18). Aby zilustrować tę prawdę, Jakub przytoczył 
przypowieść proroka o imieniu Zenos. Przypowieść wykorzystuje symboliczne postacie, 
przedmioty i wydarzenia, aby nauczać pewnej prawdy. W trakcie studiowania tej przypo-
wieści uczniowie mogą przyswoić ważne lekcje na temat gotowości Jezusa Chrystusa, by 
pomagać tym, którzy się od Niego odwrócili.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Jakub 5:1–2, a reszta grupy 
niech odszuka, do kogo zwracał się Zenos (do domu Izraela). Być może konieczne będzie 
wyjaśnienie, że kiedy starotestamentowy prorok Jakub zawarł przymierze z Panem, Pan 
zmienił jego imię na Izrael. Wyrażenie „dom Izraela” odnosi się do potomków Jakuba oraz 
do wszystkich ludzi, którzy zostali ochrzczeni i zawarli z Panem przymierza.

• Kto w tej klasie należy do domu Izraela? (Być może konieczne będzie wyjaśnienie, że 
wszyscy ochrzczeni członkowie Kościoła są częścią domu Izraela. O nich również jest 
mowa w przypowieści zawartej w: Jakub 5).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Jakub 5:3. Poproś uczniów 
o odnalezienie, co w przypowieści Zenosa symbolizuje dom Izraela. Kiedy uczniowie 
opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli, wyjaśnij, że w starożytności drzewka oliwne miały 
w Izraelu ogromną wartość. Oliwki wykorzystywano jako pożywienie, oliwę zaś do goto-
wania, leczenia i napełniania lamp. Aby drzewka oliwne wydały dobre owoce, trzeba było 
włożyć w ich uprawę wiele troski i trudu. Zwróć uwagę uczniów na fakt, że w tej przypo-
wieści szlachetne drzewko oliwne znajduje się w winnicy, która symbolizuje świat.

• Co, zgodnie z wersetem: Jakub 5:3 zaczęło się dziać ze szlachetnym drzewkiem oliw-
nym? Co symbolizuje marnienie drzewka? (Zachęć uczniów, aby szukając odpowiedzi 
na to pytanie, zajrzeli do przypisu 3d ).

• Czym jest odstępstwo? (To odwrócenie się od Pana i Jego ewangelii).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment Jakub 5:4–6. Niech zastanowią się, kim 
jest gospodarz winnicy i co mogą oznaczać czynności takie jak: przycinanie, okopywanie i 
dbanie. Następnie niech podzielą się swoimi przemyśleniami. (Być może będą potrzebowali 

Wprowadzenie
Nauczając swój lud, Jakub zacytował przypowieść o szla-
chetnym i zdziczałym drzewku oliwnym, którą pierwszy 
wygłosił prorok Zenos i która była zapisana na mosiężnych 
płytach. Jakub wykorzystał tę przypowieść, aby nauczać 

o tym, że Pan stara się przynieść zbawienie wszystkim 
ludziom — nawet tym pośród ludu Swego przymierza, 
którzy się od Niego odwrócili. Z powodu swej długości 
rozdział: Jakub 5 został podzielony na dwie lekcje.
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pomocy, aby zrozumieć, że właścicielem winnicy jest Jezus Chrystus, zaś przycinanie, oko-
pywanie i dbanie symbolizują wysiłki Pana, by pomóc nam uzyskać błogosławieństwa Jego 
Zadośćuczynienia oraz wysiłki proroków, by nauczać ludzi i wzywać ich do pokuty).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum 
Dwunastu Apostołów:

„Przypowieść przytoczona przez Jakuba od samego początku koncentruje się na Chrystusie 
[…]. Mimo że Pan winnicy i jego robotnicy ze wszystkich sił starają się wzmacniać, przyci-
nać i oczyszczać drzewka oraz na wszelkie sposoby sprawiać, by wydały one owoce — co w 
istocie stanowi historyczny zarys rozproszenia i zgromadzenia Izraela zmieszczony w jednym 
rozdziale — za ich trudami kryje się głębsze znaczenie Zadośćuczynienia” (Christ and the 
New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], str. 165).

Aby pomóc uczniom dostrzec, w jaki sposób ta przypowieść ilustruje troskę, jaką darzy ich 
Pan, naucz ich, że mogą wstawiać własne imiona w miejsca, gdzie jest mowa o drzewkach 
oliwnych. Możesz podać przykład na podstawie fragmentu: Jakub 5:7: „Żal Mi, że miałbym 
stracić [twoje imię]”. Wyjaśnij, że podstawiając własne imiona w treść rozdziału: Jakub 5 
w znaczące i odpowiednie miejsca, możemy dowiedzieć się więcej na temat troski, jaką 
otacza nas Pan.

Pokaż następującą tabelę. Wyjaśnij, że zawiera ona znaczenia symboli z przypowieści 
Zenosa. (Możesz rozdać uczniom kopie tabeli lub poprosić, by przerysowali ją do swoich 
dzienników do studiowania).

Jakub 5: Przypowieść o szlachetnej oliwce i dziczce oliwnej

Symbol Możliwe znaczenie

Szlachetna oliwka Dom Izraela, lud przymierza z Bogiem

Winnica Świat

Marnieć Grzech i odstępstwo

Pan i właściciel winnicy Jezus Chrystus

Przycinanie, okopywanie, dbanie Wysiłki czynione przez Pana, aby ludzie mogli otrzy-
mać błogosławieństwa Jego Zadośćuczynienia

Sługa pana winnicy Prorocy Pana

Gałęzie Grupy ludzi

Dziczka oliwna Ludzie innych narodów — ci, którzy nie zawarli 
przymierza z Panem. Później w przypowieści naturalne 
drzewko oliwne dziczeje, co jest symbolem części 
domu Izraela, która popadła w odstępstwo.

Odcinanie i przeszczepianie gałęzi Rozproszenie i gromadzenie Pańskiego ludu przymie-
rza. Ponadto zaszczepianie dzikich gałązek na szlachet-
nym drzewku oliwnym symbolizuje nawrócenie tych, 
którzy przyłączają się do ludu przymierza z Panem.

Palenie gałęzi Sąd Boga nad niegodziwymi

Owoce Życie lub uczynki ludzi

Poproś któregoś z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Jakub 5:7, 9–10, a reszta 
grupy niech słucha, co takiego uczynił następnie pan winnicy, aby uratować szlachetne 
drzewko oliwne. Niech potem opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli. (Możesz wyjaśnić, 
że szczepienie oznacza tutaj przenoszenie gałązki z jednego drzewka na drugie. W tych 
wersetach oznacza to wysiłki Pana, by pomóc ludziom innych narodów przyłączyć się do 
Jego ludu przymierza poprzez chrzest i nawrócenie. Spalenie niektórych gałęzi oznacza 
sąd Pana nad najbardziej niegodziwymi spośród domu Izraela).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Jakub 5:11. Pozostali niech 
szukają dowodów troski właściciela winnicy o korzenie szlachetnego drzewka oliwnego, 
a potem nich opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.
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Przypomnij uczniom, że fragment: Jakub 5:6 mówi, że szlachetne drzewko oliwne zaczęło 
wypuszczać delikatne, młode gałązki. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
fragmentu: Jakub 5:8, 13–14. Niech uczniowie powiedzą, co właściciel winnicy zrobił z tymi 
gałązkami. Możesz ich również poprosić, aby zastanowili się, w jakim sensie podróż rodziny 
Lehiego stanowi przykład działań pana winnicy opisanych we fragmencie: Jakub 5:8, 13–14.

Jakub 5:15–40
Pan winnicy i jego słudzy trudzą się, aby winnica wydała dobre owoce
Podziel uczniów na dwie grupy. Niech pierwsza grupa przestudiuje fragment: Jakub 5:15–
28, a druga: Jakub 5:29–40. Poproś, aby podczas studiowania uczniowie zrobili następujące 
rzeczy (możesz zapisać polecenia na tablicy):

 1. Podsumujcie, co wydarzyło się w winnicy i co te wydarzenia mogą symbolizować.

 2. Wyszukajcie wyrażenia, które pokazują starania właściciela winnicy o zachowanie szla-
chetnego (czyli naturalnego) drzewka oliwnego i jego gałęzi.

Po upływie stosownego czasu poproś uczniów o podsumowanie wydarzeń w winnicy i 
opowiedzenie, co mogą one symbolizować. Zacznij od grupy, która studiowała fragment: 
Jakub 5:15–28. Poniżej znajdują się przykładowe podsumowania wraz z interpretacjami.

Jakub 5:15–28. Co się wydarzyło: Wszystkie przeszczepione gałązki wydały dobry owoc, choć 
jedna z nich, mimo posadzenia w dobrej części winnicy, wydała zarówno dobre, jak i dzikie 
owoce. Co to może symbolizować: Dobre, szlachetne owoce w większości winnicy symbolizują 
sprawiedliwych ludzi żyjących na ziemi w czasach Chrystusa i Jego Apostołów. Gałąź, która 
wydała część dobrych i część dzikich owoców, to prawi i niegodziwi potomkowie Lehiego.

Jakub 5:29–40. Co się wydarzyło: Wszystkie owoce w winnicy uległy zepsuciu. Co to może 
symbolizować: Zepsucie wszystkich owoców symbolizuje Wielkie Odstępstwo. W tym 
okresie zagubiona została pełnia ewangelii Jezusa Chrystusa — nastąpiło to, gdy swą 
służbę na ziemi zakończyli Apostołowie Chrystusa.

Gdy obie grupy podadzą swoje podsumowania, zapytaj:

• Które wyrażenia wskazują, że pan winnicy starał się zachować szlachetne drzewko 
oliwne i jego gałęzie? Co nam to mówi na temat uczuć, jakimi Pan darzy Swój lud 
przymierza?

• Czego dowiedzieliście się z tej przypowieści na temat Jezusa Chrystusa — pana winnicy? 
(Pośród wielu prawd, jakie uczniowie poznali dzięki tym wersetom, powinni oni zrozu-
mieć, że Pan nas kocha i trudzi się pilnie dla naszego zbawienia).

• W jaki sposób ta przypowieść odnosi się do przykładów dwójki młodych ludzi z po-
czątku lekcji, którzy zastanawiali się, czy Pan jest gotów wybaczyć im ich grzechy?

Jakub 5:41–51
Pan boleje nad swoją winnicą
Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Jakub 5:41–42, 46–50. (Możesz 
wyjaśnić, że wyrażenie „duma w […] winnicy” w wersecie: Jakub 5:48 może oznaczać pychę). 
Poproś uczniów, aby poszukali zwrotów, które pokazują miłość i troskę, jakimi właściciel darzy 
swoją winnicę oraz jego smutek, kiedy drzewa nie wydają dobrego owocu. Niech następnie 
powiedzą, które wyrażenia mają dla nich szczególne znaczenie i wyjaśnią, dlaczego są dla nich 
ważne. Kiedy uczniowie skończą dzielić się swoimi przemyśleniami, zapytaj:

• W jakim sensie dbałość właściciela o winnicę symbolizuje miłość, jaką darzy nas Pan?

• Czy znacie jakieś przykłady z pism świętych lub własnego życia, które pokazują, że Pan 
kocha i troszczy się o Swoich, nawet kiedy się od Niego odwrócą?

Na zakończenie przypomnij uczniom, że gospodarz rozważał ścięcie wszystkich drzew, 
ponieważ, mimo jego wysiłków, wszystkie one wydały zły owoc (zob. Jakub 5:49).

• Czy myślicie, że gospodarz porzuci swą winnicę? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, przeczytaj im następujący fragment: Jakub 5:51. Złóż 
świadectwo, że Pan nas kocha i okazuje wielkie miłosierdzie i cierpliwość, trudząc się, by 
pomóc nam przyjść do Niego i realizować prawe cele. Wyjaśnij, że podczas kolejnej lekcji 
omówicie końcowe starania gospodarza o uratowanie winnicy.
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Wprowadzenie
Na poprzedniej lekcji uczniowie zaczęli studiować 
przypowieść Zenosa o szlachetnych drzewkach oliwnych 
i dziczce oliwnej. Na tej lekcji poznają dalszą część tej 
przypowieści, w której to pan winnicy po raz ostatni 

trudzi się ze swymi sługami, aby pomóc drzewkom 
wydać dobry owoc. Będą również studiować rozdział: 
Jakub 6, w którym Jakub odnosi się do tej przypowieści 
i nawołuje swój lud do pokuty.

LEKCJA 47

Jakub 5:52–77; Jakub 6

Propozycje dotyczące nauczania

Jakub 5:52–60
W przypowieści o szlachetnych i dzikich drzewkach oliwnych pan winnicy ratuje 
drzewka i pomaga im wydać dobre owoce
Przed lekcją narysuj na tablicy trzy drzewka.

Przypomnij uczniom, że na poprzedniej lekcji zaczęli studiować przypowieść Zenosa o 
szlachetnych i dzikich drzewkach oliwnych opisaną w: Jakub 5. Na zakończenie tej lekcji 
wszystkie drzewka w winnicy rodziły dzikie owoce (zob. Jakub 5:30–42). Było to symbolem 
okresu Wielkiego Odstępstwa.

Aby przypomnieć poprzednią lekcję, podziel uczniów na pary. Niech każda para prze-
dyskutuje odpowiedzi na następujące niedokończone stwierdzenia (możesz zapisać je na 
tablicy):

1. Pan winnicy symbolizuje…

2. Wysiłki czynione przez pana winnicy, aby uratować drzewka, są symbolem…

3. Na podstawie słów i uczynków pana winnicy dowiedziałem się o Jezusie Chrystusie, że…

4. Kiedy wszystkie drzewka i owoce w winnicy zdziczały, pan zdecydował…

Kiedy uczniowie omówią w parach powyższe zdania, krótko podsumujcie wszystkie 
odpowiedzi na forum klasy. Podczas referowania propozycji do dwóch pierwszych zdań, 
upewnij się, że jasne jest, iż pan winnicy jest symbolem Jezusa Chrystusa, zaś jego wysiłki, 
by ratować drzewka symbolizują wysiłki Zbawiciela, by pomóc ludziom w powrocie do 
Niego. Uzupełniając trzecie zdanie, uczniowie mogą dzielić się wieloma cennymi lekcjami. 
Niech uczniowie sprawdzą swoje odpowiedzi na czwarte pytanie, czytając fragment: Jakub 
5:51, w którym napisano, że pan zdecydował się oszczędzić winnicę „jeszcze trochę”.

Wyjaśnij, że podczas dzisiejszej lekcji omówicie pozostałą część przypowieści, która mówi 
o dniach ostatnich oraz o Przywróceniu ewangelii.

Zwróć uwagę, że właściciel winnicy zdecydował się ratować winnicę, przeszczepiając wię-
cej gałązek. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Jakub 5:52–58. 
Poproś resztę grupy, aby słuchała, co takiego uczynił pan, aby wzmocnić gałęzie i korzenie. 
(Pomóż uczniom zauważyć, że właściciel winnicy przeszczepił gałązki ze szlachetnych 
drzewek ponownie na drzewko, z którego pochodziły — drzewko to symbolizuje dom 
Izraela. Następnie przeszczepił gałązki z tego drzewka na inne szlachetne oliwki. Naj-
bardziej zdziczałe gałęzie wrzucił zaś w ogień. Do tych wyjaśnień możesz wykorzystać 
drzewka narysowane na tablicy. Możesz na przykład wymazać gałąź na jednym drzewku i 
narysować nową na innym).

Podziel uczniów na pary
Praca w parach daje 
uczniom okazję, by 
„nauczać jeden drugiego 
doktryny królestwa” (NiP 
88:77). Z rozwagą po-
dejmuj decyzje, których 
uczniów wyznaczasz, by 
ze sobą współpracowali 
— niektóre zestawienia 
partnerów mogą być 
korzystne, inne mogą 
zakłócać pracę.
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JAKUB 5:52–77; JAKUB 6

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Jakub 5:59. Niech reszta szuka 
odpowiedzi na pytanie, co miał nadzieję osiągnąć pan winnicy w związku z korzeniami tych 
drzewek.

• Na co miał nadzieję pan winnicy w kwestii korzeni? (Pragnął, aby „[nabrały] siły”).

Przypomnij uczniom, że w tym okresie wszystkie drzewka rodziły dzikie owoce, co symbo-
lizuje świat w okresie odstępstwa. Wyjaśnij, że w miarę wzmacniania się korzeni, gałęzie w 
całej winnicy miały się zmienić, „aby dobre mogły przezwyciężyć złe” (Jakub 5:59).

Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że wersety te nauczają, że wpływ przymierzy 
ewangelii pozwala dzieciom Ojca w Niebie pokonywać grzech i żyć w prawości.

• W jaki sposób przymierza ewangelii mogą nas wzmacniać? Jaki wpływ mają one na wasze 
życie? (Możesz podzielić się własnymi odczuciami i świadectwem na temat tej zasady).

Jakub 5:61–77
Właściciel winnicy trudzi się przy pracy wraz ze swymi sługami
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Jakub 5:61–62 i odnalezienie, co takiego 
nakazał zrobić swym sługom pan winnicy i dlaczego kazał im to uczynić.

• Sługa z początku przypowieści symbolizuje proroków Boga. Kogo mogą symbolizować 
słudzy w wersecie: Jakub 5:61? (Pomóż uczniom zrozumieć, że słudzy ci mogą repre-
zentować wszystkich członków Kościoła: proroków, apostołów, przedstawicieli Władz 
Naczelnych i lokalnych, misjonarzy, nauczycieli domowych, nauczycielki odwiedzające 
oraz wszystkich, którzy uczestniczą w pracy Pana).

• Na co wskazują słowa: abyśmy, pójdźmy i pracujmy we fragmencie: Jakub 5:61–62? (Pan pra-
cuje wraz z nami. Nie zostaliśmy pozostawieni samym sobie, by wykonywać Jego pracę).

• Co szczególnego jest w okresie, w którym słudzy ci zostali powołani do pracy, zgodnie 
z wersetem: Jakub 5:62? (To „ostatni raz”, kiedy pan oczyszcza swą winnicę. Prorocy 
nazywali ten „ostatni raz” „dyspensacją pełni czasów”. Na przykład: zob. List do Efezjan 
1:10 i NiP 128:20).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób ta część przypowieści odnosi 
się do nich samych, niech jeden z nich przeczyta następującą wypowiedź 
Starszego Deana L. Larsena, Siedemdziesiątego:

„[Teraz] jest okres, w którym Pan i Jego słudzy uczynią ostateczny wielki wy-
siłek, by ponieść przesłanie prawdy do wszystkich ludów ziemi i odzyskać po-
tomków starożytnego Izraela, którzy utracili swą prawdziwą tożsamość. […]

Przyszliście na ziemię w czasie, kiedy położono podwaliny tego wielkiego dzieła. Ewan-
gelia została przywrócona po raz ostatni. Kościół został ustanowiony w niemal wszystkich 
zakątkach świata. Scena jest gotowa na odegranie ostatnich scen dramatu. To wy będziecie 
jego najważniejszymi aktorami. Jesteście jednymi z ostatnich robotników w winnicy. […] To 
służba, do której zostaliście wybrani” („A Royal Generation”, Ensign, maj 1983, str. 33).

• Jaki wpływ ma na was świadomość, że zostaliście powołani, by służyć z Panem w tym 
ostatnim okresie pracy?

• Kiedy mieliście poczucie, że Pan trudzi się wraz z wami, gdy uczestniczyliście w Jego dziele?

• Jakie macie okazje, by służyć Panu i pomagać bliźnim, by wydali „dobry owoc”? (Ucznio-
wie mogą tu wymienić powołania i zadania w Kościele, swój udział w pomaganiu człon-
kom rodziny, przyjaciołom i innym ludziom w zbliżaniu się do Zbawiciela oraz przyszłą 
szansę na to, by służyć Panu jako pełnoetatowi misjonarze).

Napisz na tablicy: Jakub 5:70–75. Przed omówieniem tych wersetów wyjaśnij, że nauczają 
one o związku między Panem a Jego sługami. Opisują również, co mogą osiągnąć Pan i Jego 
słudzy, kiedy razem pracują. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu tych wersetów i wybra-
nie jednego, który według nich najlepiej opisuje związek między Panem a Jego sługami. Kiedy 
uczniowie przeczytają zadane fragmenty, poproś kilkoro z nich, aby opowiedzieli, który werset 
wybrali, dlaczego się im podoba oraz jak może im on pomóc w służbie dla Pana.

Podczas wykonywania tego zadania, upewnij się, że uczniowie rozumieją, że Pan obiecuje 
nam radość, gdy trudzimy się z Nim w realizacji Jego dzieła. Aby pogłębić zrozumie-
nie przez uczniów wersetów: Jakub 5:70–75, rozważ zadanie kilku z następujących pytań:
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• Co właściciel winnicy obiecał tym, którzy trudzą się u jego boku? (Zob. Jakub 5:71, 75). 
Kiedy odczuwaliście radość w pracy Pana?

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, że słudzy pracowali „z całą mocą” i „pilnie”? 
(Zob. Jakub 5:72, 74). Jakie lekcje możecie wyciągnąć z tych sformułowań na temat wła-
snej służby dla Pana?

Zakończ tę część lekcji, prosząc uczniów, by w swoich dziennikach do studiowania lub 
notatnikach odpowiedzieli na następujące pytanie (możesz zapisać je na tablicy):

• Jak odniesiesz prawdy, które omawialiśmy w związku z rozdziałem: Jakub 5, do własnej 
służby Panu?

Po upływie czasu wystarczającego na udzielenie odpowiedzi możesz poprosić jedną lub 
dwie osoby o przeczytanie ich przemyśleń reszcie grupy.

Jakub 6
Jakub naucza o miłosierdziu i sprawiedliwości Pana oraz zachęca swój lud do 
odpokutowania
Krótko przedstaw rozdział: Jakub 6, wyjaśniając, że Jakub podsumował w nim ważne 
prawdy z przypowieści o szlachetnych i dzikich drzewkach oliwnych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: Jakub 6:4–6. Niech połowa grupy 
stara się dowiedzieć, czego Jakub chciał, by jego lud nauczył się o Panu. (Że pamięta 
On o Swym ludzie, że „trwa przy [nich]” i że „w swym miłosierdziu wyciąga do [nich] 
ramiona”). Druga część grupy niech odszuka, do czego zachęcał Jakub swój lud w wy-
niku otrzymania tej wiedzy. (Aby nie znieczulali swoich serc, aby odpokutowali i przyszli 
do Pana z „całym sercem” oraz by „wytrwali przy Nim, jak On trwa przy [nich]”). Kiedy 
uczniowie się wypowiedzą, zapytaj:

• Jak Jakub opisał Pana? Co dla was oznacza, że Pan „w swym miłosierdziu wyciąga do 
was ramiona”?

• Czego dowiedzieliście się z przypowieści o drzewkach oliwnych na temat tego, jak Pan 
przy was trwa? Co możecie zrobić, żeby pokazać, że wy również przy Nim trwacie?

W podsumowaniu fragmentu: Jakub 6:7–10 wyjaśnij, że po tym, jak otrzymaliśmy „dobre 
słowo Boże”, nie powinniśmy wydawać złego owocu. Powinniśmy postępować zgodnie z 
radami proroków. Jakub ostrzegał, że jeśli nie odpokutujemy, odpowiemy za swe grzechy 
przed tronem sędziowskim Pana. Poproś uczniów, by po cichu przeczytali fragment: Jakub 
6:11–13 i odnaleźli, jak brzmiała ostatnia rada Jakuba. Kiedy już opowiedzą o tym, co zna-
leźli, zapytaj:

• Dlaczego roztropną rzeczą jest, by teraz zdecydować się na pokutę i przygotować się, 
by stanąć przed Panem i oddać się Jego osądowi?

Potwierdź, że mądrą rzeczą jest przygotowanie się teraz na sąd poprzez pokutę i 
 zdanie się na miłosierdzie Pana.

Na zakończenie lekcji podkreśl, że pokuta nie tylko przygotowuje nas na sąd ostateczny, 
ale też umożliwia nam służbę Panu już teraz. Złóż uczniom świadectwo, że Pan pragnie, 
aby Mu służyli i odnajdowali w Nim radość oraz że mogą być tego godni, jeśli będą prze-
strzegać Jego przykazań, odpokutują i przyjmą Jego miłosierdzie.

Dodatkowe pomysły 
dotyczące nauczania
Jakub 5. Prezentacja wideo
Prowadząc tę lekcję, możesz pokazać ostatni segment 
prezentacji wideo „The Olive Tree Allegory”, którą 

można znaleźć na płycie DVD zatytułowanej Book of 
Mormon DVD Presentations 1–19. Możesz go zapre-
zentować podczas drugiej części lekcji, po wypowiedzi 
Starszego Deana L. Larsena.
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Jakub 7

Propozycje dotyczące nauczania

Jakub 7:1–14
Jakub polega na Panu w konfrontacji z Szeremem–antychrystem
Przed lekcją zapisz na tablicy następującą wypowiedź Starszego Roberta D. Halesa z Kworum 
Dwunastu Apostołów (cytat z: „Chrześcijańska odwaga: Cena bycia uczniem”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2008, str.72):

„Jedną z wielkich prób życia doczesnego są sytuacje, gdy nasze wierzenia są podawane w wątpli-
wość lub krytykowane” (Starszy Robert D. Hales).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, kiedy ktoś podważał lub krytykował ich wiarę. 
Zachęć kilkoro z nich do opowiedzenia, jak się wtedy czuli. Możesz też krótko opowiedzieć 
o podobnym wydarzeniu z własnego życia.

Wyjaśnij, ze rozdział: Jakub 7 mówi o konfrontacji Jakuba z Szeremem–antychrystem. 
(Możesz wyjaśnić, że antychryst to „ktoś lub coś, co podważa prawdziwą ewangelię i plan 
zbawienia oraz otwarcie lub skrycie przeciwstawia się Chrystusowi” [Bible Dictionary, 
„Antichrist”]. Szerem pragnął spotkania z Jakubem, by rzucić wyzwanie jego wierze.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment Jakub 7:1–5. Poproś ich, aby dowiedzieli 
się, (1) co Szerem chciał osiągnąć oraz (2) w jaki sposób chciał zrealizować swoje cele. Kiedy 
uczniowie skończą czytać, poproś, aby opowiedzieli, czego dowiedzieli się o Szeremie. Aby 
pobudzić ich do dyskusji, możesz zadać pytania pomocnicze:

• Jaki wpływ miał Szerem na ludzi?

• Co takiego we fragmencie: Jakub 7:1–5 przypomina wam sytuacje, kiedy inni podważali 
lub krytykowali waszą wiarę? (Odpowiadając na to pytanie, możesz pomóc uczniom 
dostrzec, że nie wszyscy ludzie, którzy podważają lub krytykują naszą wiarę, czynią to 
z tych samych pobudek, co Szerem. Niektórzy, jak Szerem, mogą celowo starać się znisz-
czyć naszą wiarę, inni zaś mogą ją kwestionować, ponieważ są ciekawi lub otrzymali 
błędne informacje na temat tego, w co wierzymy).

• Dlaczego czasem trudno jest bronić naszej wiary przed takimi ludźmi, jak Szerem?

Napisz na tablicy poniższe zdania i odsyłacze do pism świętych. (Aby zaoszczędzić czas, 
możesz zapisać je na tablicy przed lekcją. Możesz też przygotować ich kopie na kartkach).

1. Jakub 7:5 a. Świadczył o pismach świętych i słowach proroków.

2. Jakub 7:8 b. Pozostawił ostateczny wynik w rękach Boga.

3. Jakub 7:10–11 c. Polegał na przewodnictwie i sile Ducha Świętego.

4. Jakub 7:12 d. Pamiętał o minionych przeżyciach, które wzmocniły jego wiarę.

5. Jakub 7:13–14 e. Złożył świadectwo, które otrzymał od Ducha Świętego.

Wyjaśnij, że wersety na tej liście opisują reakcje Jakuba, kiedy Szerem rzucił wyzwanie jego 
wierze. Zdania po prawej stronie to reakcje Jakuba, lecz ich kolejność została zmieniona 

Zachęcanie uczniów do 
dzielenia się własnymi 
doświadczeniami
Kiedy uczniowie dzielą 
się inspirującymi do-
świadczeniami, na lekcji 
obecny jest Duch Pana. 
Słuchając przeżyć i świa-
dectw rówieśników, 
uczniowie wzmacniają 
własne świadectwa i po-
znają nowe sposoby sto-
sowania zasad ewangelii 
w swoim życiu. Zwykle 
wystarczy, jeśli głos 
zabierze jedna do trzech 
osób. Unikaj udzielania 
zawsze głosu tym samym 
kilku osobom. Staraj się 
angażować wszystkich 
uczniów.

Wprowadzenie
Polegając na Panu i swoim niezachwianym świadectwie, 
Jakub przezwyciężył fałszywe nauki Szerema–antychry-
sta. Siłę czerpał w szczególności z minionych doświad-
czeń, które umocniły jego wiarę w Jezusa Chrystusa. 
Polegał też na przewodnictwie Ducha Świętego, zna-
jomości pism świętych, słowach proroków oraz swoim 

świadectwie o Jezusie Chrystusie. Kiedy Szerem zażądał 
znaku na dowód słów Jakuba, został porażony przez 
Boga. Jakub zakończył swe zapisy opisem tego, jak 
Nefici ufali Panu, umacniając się przeciwko Lamanitom. 
Przed śmiercią powierzył mniejsze płyty swemu synowi 
Enosowi.
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i trzeba je dopasować do właściwych fragmentów. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei 
czytali na głos fragment: Jakub 7:5–14. Niech robią przerwy po każdej z części wymienio-
nych na tablicy. Poproś uczniów, aby dopasowali fragmenty do odpowiadających im zdań. 
Mogą podchodzić do tablicy i łączyć liniami właściwe odnośniki i zdania. (Odpowiedzi: 
1- d; 2- c; 3- a; 4- e; 5- b).

Po zakończeniu zadania zapytaj:

• Jakie zasady są nauczane w wersetach, które właśnie przeczytaliśmy?

Jeśli nikt o tym nie powie, upewnij się, że uczniowie rozumieją, że kiedy polegamy na 
Panu, możemy przezwyciężyć wyzwania rzucane naszej wierze. (Możesz zapisać tę 
zasadę na tablicy).

Wyjaśnij, że odpowiedzi, jakich Jakub udzielił Szeremowi, są dla nas przykładem do naśla-
dowania, gdy spotkamy ludzi, którzy będą kwestionować lub krytykować naszą wiarę.

Poniższe pytania uzupełniające mają na celu skłonienie uczniów do głębszego zastano-
wienia się nad tym, co Jakub uczynił, by polegać na Panu. Odpowiadanie na nie pozwoli 
im opowiedzieć i złożyć świadectwo o tym, jak postępowanie w podobny sposób pomogło 
im, gdy ludzie wystawiali ich wiarę na próbę. Dzięki temu nauczą się także, jak właściwie 
reagować na podważanie ich wiary w przyszłości. Ponieważ prawdopodobnie nie będziesz 
miał dość czasu, by omówić wszystkie z proponowanych pytań, wybierz do dyskusji tylko 
kilka z nich. Dokonując wyboru, staraj się o natchnienie Ducha Świętego i weź pod uwagę 
doświadczenia, o których uczniowie mówili na początku lekcji. Możesz również rozważyć 
zapytanie samych uczniów o to, które z działań Jakuba chcieliby szerzej omówić.

• Co takiego wydarzyło się w przeszłości, że wiara Jakuba była niezachwiana? (Zob. Jakub 7:5).

• Jakie doświadczenia wzmocniły waszą wiarę? (Możesz dać uczniom chwilkę na zasta-
nowienie, zanim poprosisz ich o odpowiedź na to pytanie. Zapewnij ich, że nie muszą 
dzielić się doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne). W jaki sposób pamięć 
o tych doświadczeniach pomaga wam, kiedy ktoś krytykuje waszą wiarę?

• Kiedy Duch Święty pomógł wam odpowiedzieć na podważanie lub krytykę waszej 
wiary? (Zob. Jakub 7:8).

• W jaki sposób codzienny zwyczaj studiowania pism świętych i słów proroków w dniach 
ostatnich pomaga wam, kiedy ludzie kwestionują lub krytykują waszą wiarę? (Zob. Jakub 
7:10–11).

• Kiedy podzieliliście się swoim świadectwem z kimś, kto podważał lub krytykował waszą 
wiarę? (Zob. Jakub 7:12). Jaki był tego rezultat?

• Dlaczego, kiedy Szerem zażądał znaku, roztropne ze strony Jakuba było pozostawienie 
spraw w ręku Pana, a nie staranie się, by samodzielnie udowodnić prawdziwość swego 
świadectwa? (Zob. Jakub 7:14). W jaki sposób pomaga wam świadomość, że nie musicie 
sami udowadniać prawdziwości swego świadectwa tym, którzy rzucają wyzwanie waszej 
wierze?

Jakub 7:15–27
Gdy Szerem został porażony, wyznał swe grzechy, złożył świadectwo o prawdzie, 
a potem umarł. Wszystko to sprawiło, że rzesze Nefitów ponownie zwróciły się 
do Pana
Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Roberta D. Halesa:

„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; kursywa w oryginale).

• Co waszym zdaniem oznacza „[dostrzeganie sposobności] pośród przeciwieństw”? (Gdy 
uczniowie będą odpowiadać na to pytanie, pomóż im zrozumieć, że kiedy na wyzwania 

Zadawanie pytań 
uzupełniających
Zadawanie pytań 
uzupełniających daje 
uczniom szansę na opo-
wiedzenie o tym, czego 
się nauczyli, pogłębie-
nie ich zrozumienia i 
zastanowienie się, jak 
dane prawdy ewangelii 
odnoszą się do ich życia. 
Pilnuj, aby nie starać 
się pobieżnie omawiać 
zbyt wielu dodatkowych 
pytań. Zwykle lepiej jest 
wybrać kilka z nich i dać 
uczniom czas na to, by 
odpowiedzieli na nie w 
sposób przemyślany.
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dla naszej wiary reagujemy w sposób zapraszający Ducha Pana, może to zaowocować 
czymś dobrym).

Podziel uczniów na pary. Niech wszystkie pary przeczytają fragment: Jakub 7:15–23, szuka-
jąc dobra, jakie wynikło z konfrontacji Jakuba z Szeremem. Kiedy uczniowie skończą czytać, 
poproś kilkoro z nich, by opowiedzieli o tym, czego się dowiedzieli. Rozważ wykorzystanie 
kilku z poniższych pytań, by pomóc uczniom przeanalizować te wersety:

• Jakie widzicie dowody na to, że Jakub miał nadzieję, iż jego spotkanie z Szeremem pomoże 
innym ludziom? (Zob. Jakub 7:22. Pomóż uczniom dostrzec, że Jakub modlił się za rzesze 
Nefitów, którzy byli świadkami spowiedzi Szerema i jego śmierci).

• Jaki ostateczny wpływ miała na Nefitów konfrontacja między Jakubem a Szeremem, 
jak zapisano to w wersecie: Jakub 7:23?

• Jakich prawd możemy się nauczyć, oceniając skutki spotkania Jakuba z Szeremem? 
(Uczniowie mogą udzielić na to pytanie wielu różnych odpowiedzi. Niektórzy mogą 
zaproponować zasady wymienione na poniższej liście).

Wszyscy prorocy świadczą o Jezusie Chrystusie.

Odpowiadając na kwestionowanie lub krytykę naszej wiary w sposób, który 
zaprasza Ducha, możemy pomóc innym zbliżyć się do Pana.

Prorocy pomagają nam rozpoznawać podstępy Szatana i wychodzić z nich 
zwycięsko.

Ci, którzy buntują się przeciw Bogu i aktywnie nawołują do sprzeciwiania 
się prawdzie, poniosą surowe konsekwencje z ręki Pana.

Badanie pism świętych pomoże nam unikać błądzenia z powodu czyichś 
kłamstw.

Kiedy uczniowie rozpoznają zasady podobne do tych wymienionych powyżej, zastanów 
się nad zadaniem im pytań uzupełniających, aby pomóc im stosować te zasady w życiu.

• W jaki sposób życie zgodnie z tą zasadą jest dla was pomocne?

• W jaki sposób znajomość tej zasady pomaga wam pomagać innym?

• Jak można starać się odnosić tę zasadę do własnego życia?

Poproś uczniów, aby w swoich dziennikach do studiowania odpowiedzieli na następujące 
pytanie:

• Jaką jedną rzecz zaczniesz robić (lub którą będziesz kontynuować), aby pomóc sobie 
przygotować się na sytuację, kiedy ktoś podważy twoją wiarę?

Podziel się swoim świadectwem, że możemy z powodzeniem pokonywać wyzwania sta-
wiane naszej wierze, kiedy naśladujemy przykład Jakuba i polegamy na Panu.

Omówienie Księgi Jakuba
Poświęć nieco czasu, aby pomóc uczniom omówić krótko księgę Jakuba. Poproś ich, aby 
zastanowili się, czego nauczyli się z tej księgi, tak na lekcjach seminarium, jak i podczas 
swoich osobistych studiów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, niech pobieżnie zerkną na siedem 
jej rozdziałów, żeby odświeżyć pamięć. Poproś, aby przygotowali się do opowiedzenia 
o czymś, co zrobiło na nich wrażenie w osobie Jakuba lub w jego zapisach. Możesz im 
przypomnieć, że Jakub narodził się na pustkowiu w krainie Obfitość (w pobliżu Morza 
Czerwonego), a zmarł w kraju Nefi. Został pobłogosławiony przez Lehiego (zob. 2 Nefi 
2:1–4) i widział Zbawiciela (zob. 2 Nefi 11:3). Jego starszy brat Nefi włączył kilka z jego 
kazań do zapisów na mniejszych płytach (zob. 2 Nefi 6–10). Po czasie na zastanowienie 
poproś kilkoro z uczniów o podzielenie się swoimi przemyśleniami i odczuciami. Rozważ 
złożenie własnego świadectwa o tym, jak przykład Jakuba i jego nauki pobłogosławiły 
twoje życie.
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Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Księga Enosa ukazuje moc Zadośćuczynie-
nia Jezusa Chrystusa, by oczyszczać ludzi 
z grzechu i ich uzdrawiać. Enos zmagał się 
w pełnej mocy modlitwie przed Bogiem, 
zanim otrzymał przebaczenie swoich grze-
chów. Potem modlił się o duchowe dobro 
Nefitów i Lamanitów, a resztę swego 
życia spędził trudząc się dla ich zbawienia. 
Podczas studiowania księgi Enosa ucznio-
wie mogą odkryć ważne lekcje na temat 
modlitwy, pokuty i objawienia. Mogą się 
też nauczyć, że gdy pojedyncze osoby 
otrzymują błogosławieństwa Zadośćuczy-
nienia, pragną dzielić się tymi błogosła-
wieństwami z innymi.

Kto napisał tę księgę?
Księgę tę napisał Enos — syn Jakuba 
i wnuk Lehiego i Sarii. Enos zapisał, że 
ojciec „wychował [go] w duchu kar-
ności i posłuszeństwa wobec Pana” 
(Enos 1:1). Pod koniec swego życia Enos 
napisal, że przez wszystkie swoje dni 
dzielił się „prawdą, która jest w Chry-
stusie” (Enos 1:26). Przed śmiercią Enos 
przekazał mniejsze płyty Nefiego swemu 
synowi Jaromowi (zob. Jarom 1:1). Enos 
zakończył swój zapis, mówiąc, że raduje 
się dniem, w którym będzie mógł stanąć 
przed swym Odkupicielem. Oświadczył 
on: „Wtedy z radością ujrzę Jego twarz 
i usłyszę od Niego: Pójdź do Mnie, bło-
gosławiony, przygotowane jest dla ciebie 
miejsce w posiadłościach Mego Ojca” 
(Enos 1:27).

Dla kogo i w jakim celu została 
napisana ta księga?
Kiedy Enos otrzymał mniejsze płyty od 
swego ojca, obiecał umieszczać na nich 
jedynie zapisy, które uzna za najbardziej 
wartościowe, czyli święte nauki, obja-
wienia i proroctwa (zob. Jakub 1:1–4; 
7:27). Wiedział on, że któregos dnia jego 
lud, Nefici, ulegnie ostatecznie zagładzie. 
Modlił się on, aby Pan zachował kroniki 
Nefitów, „aby zostały kiedyś wyjawione 
Lamanitom i może przywiodły ich do 
zbawienia” (Enos 1:13).

Kiedy i gdzie została 
ona napisana?
Enos zakończył swój zapis deklaracją, że 
od opuszczenia przez Lehiego Jerozolimy 
minęło 179 lat (zob. Enos 1:25). To w przy-
bliżeniu umiejscawia jego zapisy między 
544 r. p.n.e. a 421 r. p.n.e. Enos prowadził 
kronikę, mieszkając w kraju Nefi.

Co wyróżnia tę księgę spośród 
innych?
Księga Enosa wprowadza wzorzec, który 
pokazuje, w jaki sposób pojedyncze 
osoby mogą otrzymać błogosławieństwa 
Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa i dzielić 
się nimi z innymi. Po pierwsze, Enos był 
nauczany ewangelii Jezusa Chrystusa 
(zob. Enos 1:1, 3). Następnie zrozumiał, 
że potrzebuje Zbawiciela i modlił się o 
przebaczenie (zob. Enos 1:2–4). Potem, 
po otrzymaniu odpuszczenia grzechów, 
modlił się i pilnie trudził, by przywieść do 

zbawienia innych ludzi (zob. Enos 1:5–27). 
Wzorzec ten przewija się przez całą Księgę 
Mormona. Przykładem takiego zacho-
wania są: Alma (zob. Mosjasz 17:1–2; 
18:1–2), Alma Młodszy i synowie Mosjasza 
(zob. Mosjasz 27–28) oraz Lamoni i jego 
lud (zob. Alma 18–19).
Ponadto Księga Enosa zawiera pierwszy 
szczegółowy opis życia w stanie odstęp-
stwa potomków Lamana i Lemuela (zob. 
Enos 1:20). Wspomina ona również, że 
pośród Nefitów było „bardzo wielu proro-
ków”, gdyż większość z nich była „[hardym 
ludem]”, który trzeba było bezustannie 
surowo napominać, aby „utrzymać ich w 
bojaźni przed Panem” (Enos 1:22–23).

Zarys
Enos 1:1–8 Enos modli się o 
odpuszczenie swoich grzechów i 
otrzymuje przebaczenie z powodu 
swej wiary w Jezusa Chrystusa.

Enos 1:9–18 Enos modli się za Nefi-
tów i Lamanitów i prosi Pana, aby 
zachował kroniki Nefitów.

Enos 1:19–24 Enos opisuje niego-
dziwość Lamanitów i hardą na-
turę Nefitów. Wraz z pozostałymi 
prorokami nadal trudzi się dla ich 
zbawienia.

Enos 1:25–27 Enos kończy swoją 
kronikę i pisze o zapewnieniu o 
życiu wiecznym, jakie otrzymał 
od swego Odkupiciela.

WPROWADZENIE DO  

Księgi Enosa
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Enos

Propozycje dotyczące nauczania

Enos 1:1–8
Po rozważeniu słów swego ojca, Enos modli się o odpuszczenie swoich grzechów 
i je otrzymuje
Napisz na tablicy słowa moja dusza pragnęła. Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, 
kiedy byli bardzo złaknieni lub spragnieni.

• Jakich słów użylibyście, aby opisać swoje uczucia, kiedy jesteście głodni lub chce się wam 
pić? (Uczniowie mogą opisać głód i pragnienie jako uczucie pustki, ból, wycieńczenie lub 
potrzebę, która wymaga zaspokojenia).

• Co może mieć na myśli osoba, która mówi: „moja dusza pragnęła”? (Uczucie duchowej 
pustki, wycieńczenie, ból lub potrzebę, która wymaga duchowego zaspokojenia).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, kiedy ich dusza pragnęła. Wyjaśnij, że dzisiaj 
będą studiować przeżycia człowieka, którego dusza pragnęła. Pokaż ilustrację: Modlący 
się Enos (62604; Album Ewangelia w malarstwie [2009], nr 72).

• Co wiecie o osobie przedstawionej na tej ilustracji? (Jeśli uczniowie nie są pewni, wyjaśnij, 
że jest to Enos, który był wnukiem Lehiego i Sarii oraz synem Jakuba. Tuż przed śmiercią 
swego ojca dano mu pieczę nad mniejszymi płytami [zob. Jakub 7:27]).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Enos 1:1, 3. Niech reszta 
odnajdzie, w jaki sposób Jakub wywierał wpływ na Enosa. Poproś kilkoro z uczniów, aby 
powiedzieli, czego się dowiedzieli.

Przygotuj poniższą tabelę. (Aby zaoszczędzić czas, możesz narysować ją na tablicy przed 
lekcją). Tabela ma na celu pomoc grupom uczniów skupić się na różnych aspektach do-
świadczenia Enosa, gdy będą oni studiować fragment: Enos 1:2–8.

Czego pragnął Enos Co zrobił Enos Skutki poczynań Enosa

Enos 1:2
Enos 1:3

Enos 1:2
Enos 1:4
Enos 1:8

Enos 1:5
Enos 1:6
Enos 1:8

Wyjaśnij, że kiedy Enos rozważał nauki swego ojca, doznał duchowego uczucia, które 
skłoniło go do uczynienia pewnych rzeczy, które z kolei miały swoje konsekwencje w 
jego życiu.

Podziel uczniów na trzy grupy. Przeczytaj na głos fragment: Enos 1:2–8. Niech podczas czy-
tania pierwsza grupa szuka wyrażeń mówiących o pragnieniach Enosa. Druga grupa niech 
odnajdzie, co Enos zrobił. Trzecią grupę poproś o znalezienie skutków pragnień i uczynków 
Enosa. (Zwróć uwagę, że wersety wypisane na tablicy zawierają informacje dotyczące zada-
nia każdej z grup).

Kiedy zakończysz czytanie fragmentu: Enos 1:2–8, poproś uczniów z pierwszej grupy, aby 
opowiedzieli o wyrażeniach opisujących pragnienia Enosa. Niech zapisują podawane wy-
rażenia na tablicy. Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli te wyrażenia w swoich 
pismach świętych. Uczniowie mogą wymienić wyrażenia takie, jak: „odpuszczenie moich 
grzechów” czy „radość świętych”.

Odnajdywanie 
szczegółowych 
informacji w długich 
fragmentach 
pism świętych
Niektórzy uczniowie 
czują się przytłoczeni, 
gdy prosi się ich o odna-
lezienie wielu różnych 
szczegółów w długich 
fragmentach pism. Aby 
im pomóc, podziel klasę 
na kilka grup. Niech 
każda z nich szuka w dłu-
gim fragmencie innych 
informacji. Dzięki temu 
uczniowie mogą skupić 
się podczas czytania na 
kluczowych zagadnie-
niach. Jest to też okazją 
do tego, by uczniowie 
nauczali się nawzajem na 
temat ważnych detali, ja-
kie odkrywają w pismach 
świętych.

Wprowadzenie
Po rozważeniu słów swego ojca Enos modlił się o od-
puszczenie swoich grzechów i je otrzymał. Potem modlił 

się o duchowe dobro Nefitów i Lamanitów, a resztę 
swego życia spędził trudząc się dla ich zbawienia.
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Po wypełnieniu pierwszej kolumny, poproś uczniów o spojrzenie na początek wersetu: 
Enos 1:4. Niech opiszą, czego doświadczył Enos, kiedy słowa ojca „o życiu wiecznym i 
radości świętych, głęboko zapadły w [jego] serce” (Enos 1:3). Powinni zauważyć wyrażenie 
„i moja dusza pragnęła”. (Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli to wyrażenie w 
swoich pismach świętych).

• W jaki sposób rozważanie nauk proroka o życiu wiecznym i radości świętych mogą spra-
wić, że ludzka dusza pragnie? (Może pobudzić w człowieku pragnienie, by być godnym 
bycia z Panem oraz pragnienie szczęścia, które przynosi życie zgodnie z ewangelią).

Zwróć uwagę, że Enos pragnął również odpuszczenia własnych grzechów. Wyjaśnij, że 
zwrot „moja dusza pragnęła” może oznaczać uczucie duchowej pustki w wyniku popełnio-
nych grzechów. Może też oznaczać tęsknotę człowieka za zbliżeniem się do Pana i pozna-
waniem Go.

• Dlaczego grzech sprawia, ze odczuwamy duchową pustkę? (Grzech sprawia, że opusz-
cza nas Duch Święty i czujemy, że oddaliliśmy się od Pana).

Aby pomóc uczniom odnieść doznania Enosa do własnych przeżyć, poproś ich, aby w duchu 
rozważyli, czy może sami odczuwają duchowy głód podobny do opisanego przez Enosa.

Aby pomóc uczniom dostrzec, co Enos uczynił, aby zaspokoić swe duchowe pragnienie, 
poproś drugą grupę o opowiedzenie o tym, czego się dowiedzieli, i zapisanie tego na 
tablicy. Wśród odpowiedzi powinny się znaleźć następujące: „[zmaganie] przed Bogiem”, 
„wołałem do Niego w żarliwej modlitwie” oraz „[pokładanie] wiary w Chrystusa”.

• W jakim sensie wyrażenie „zmaganie przed Bogiem” może opisywać dążenia człowieka 
do otrzymania odpuszczenia grzechów? (Podkreśl, że Enos nie zmagał się w modlitwie z 
Bogiem, lecz przed Bogiem. Owo zmaganie wskazuje na starania Enosa, by pokazać Ojcu 
w Niebie, że jego pragnienie jest szczere oraz okazać gotowość, by odpokutować, doko-
nując w swoim życiu stosownych zmian). Dlaczego zmaganie to dobre słowo, by opisać 
nasze wysiłki związane z pokutą?

• Jakie dowody na szczerość pragnienia Enosa, gdy starał się uzyskać odpuszczenie grze-
chów, znajdujemy we fragmencie: Enos 1:4? (Być może konieczne będzie wyjaśnienie, 
że błaganie oznacza proszenie z pokorą i wielkim zapałem).

• W jaki sposób możemy okazać szczerość swoich intencji, kiedy dążymy do uzyskania 
Pańskiego wybaczenia? (Możesz zauważyć, że nasze modlitwy nie muszą być tak długie, 
jak modlitwa Enosa, ale muszą być szczere).

Aby pomóc uczniom dostrzec rezultaty tego, co uczynił Enos, poproś trzecią grupę o 
opowiedzenie o tym, czego się dowiedzieli i zapisanie tego na tablicy. Wśród odpowie-
dzi powinny się znaleźć następujące: „twoje grzechy są ci odpuszczone”, „opuściło mnie 
poczucie winy” i „twoja wiara cię uzdrowiła”. (Możesz wyjaśnić, że zostać uzdrowionym 
oznacza w tym wypadku uleczenie i oczyszczenie z grzechów).

• Co, zgodnie z wersetami: Enos 1:7–8, pozwoliło Enosowi uzyskać przebaczenie i zostać 
uzdrowionym? (Jego wiara w Jezusa Chrystusa).

• Jakich lekcji możemy się nauczyć od Enosa na temat procesu otrzymywania przebacze-
nia za grzechy? (Upewnij się, że poza prawdami wymienionymi przez uczniów, rozu-
mieją oni, że gdy pokładamy wiarę w Jezusie Chrystusie, nasze grzechy mogą być 
nam odpuszczone i możemy zostać uzdrowieni). Dlaczego poleganie na wierze w 
Jezusa Chrystusa jest konieczne, abyśmy otrzymali te błogosłwieństwa? (Jezus Chrystus 
zadośćuczynił za nasze grzechy. Tylko dzięki Jego Zadośćuczynieniu możemy zostać 
uzdrowieni).

• Skąd, według wersetów: Enos 1:5–6, Enos wiedział, że otrzymał przebaczenie? (Możesz 
zauważyć, że głos wspomniany w wersecie: Enos 1:5 był głosem, który Enos usłyszał w 
myślach [zob. Enos 1:10]).

• Skąd możecie wiedzieć, ze wasze grzechy zostały wam przebaczone?

W trakcie dyskusji nad ostatnim pytaniem przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta 
Dietera F. Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła:

„Kiedy już prawdziwie odpokutowaliśmy, 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. Nie istnieje większe świadectwo przebaczenia” 
(„Punkt bezpiecznego powrotu”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 101).
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• Dlaczego pomocna jest świadomość, że Chrystus poniesie brzemię winy za nasze grze-
chy, kiedy prawdziwie odpokutujemy?

Poproś uczniów, aby po cichu odpowiedzieli sobie na następujące pytania:

• Kiedy czuliście, że Pan wybaczył wam wasze grzechy?

• W jaki sposób polegaliście na wierze w Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa?

• Skąd wiedzieliście, że otrzymaliście przebaczenie?

• Czy ostatnio odczuwaliście Pańskie przebaczenie?

Złóż świadectwo, że otrzymamy odpuszczenie grzechów, jeśli będziemy polegać na wierze 
w Jezusa Chrystusa i naprawdę odpokutujemy za swoje grzechy. Dzięki Zbawicielowi po-
czucie winy może nas opuścić i możemy zostać uzdrowieni.

Enos 1:9–27
Enos modli się o duchowe dobro Nefitów i Lamanitów i trudzi się pilnie 
dla ich zbawienia
Narysuj na tablicy poniższy schemat. Wyjaśnij, że kiedy Enos skończył modlić się za siebie, 
rozszerzył swe modlitwy o błagania o dobro innych. Podziel uczniów do pracy w parach. 
Poproś uczniów, aby w parach na zmianę czytali na głos fragment: Jakub 1:9–14. Niech 
odnajdą dwie grupy ludzi, za których modlił się Enos i niech odnajdą, o co modlił się w 
przypadku każdej z nich. Gdy uczniowie będą referować swoje odpowiedzi, wpisz słowa: 
Nefici i Lamanici w miejsce znaków zapytania na schemacie.

• Jakie były zamiary Lamanitów względem Nefitów według wersetu: Enos 1:14?

• Czego dowiadujemy się o Enosie z jego modlitwy za Lamanitów?

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Howarda W. Huntera. Niech uczniowie 
starają się odnieść ją do doświadczeń Enosa:

„Zawsze, gdy doświadczamy w życiu błogosławieństw Zadośćuczynienia, musimy odczu-
wać troskę o dobro naszych braci. […]

Wspaniałym wskaźnikiem osobistego nawrócenia człowieka jest jego pragnienie, by dzielić 
się ewangelią z innymi” (The Teachings of Howard W. Hunter, wyd. Clyde J. Williams [1997], 
str. 248–249).

• Jak to stwierdzenie odnosi się do przeżyć Enosa? (Enos pokazał, że gdy doświadczamy 
błogosławieństw Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, staramy się pomagać bliźnim 
dostąpić zbawienia. Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali tę zasadę w swoich pismach 
świętych).

Poproś uczniów o przestudiowanie po cichu fragmentu: Enos 1:12, 15–20 i odnalezienie 
związku, jaki Enos pokazał między modlitwą, wiarą i pilnością.

• Jak sądzicie, co to znaczy modlić się z wiarą?

• W jaki sposób Enos, zgodnie z tym, co mówią wersety: Enos 1:12, 19–20, okazywał swą 
pilność w czasie swej modlitwy i po jej zakończeniu?

• Czego możemy nauczyć się na temat modlitwy z przykładu Enosa? (Uczniowie powinni 
dostrzec, że Pan odpowiada na nasze modlitwy według naszej wiary i pilności).

Aby pomóc uczniom rozważyć sposoby, na jakie mogą naśladować przykład Enosa, zapisz 
na tablicy poniższe zdania lub rozdaj ich kopie na kartkach. Poproś uczniów, aby wybrali 
jedno ze zdań i odpowiedzieli na nie w swoim dzienniku do studiowania pism świętych.

 1. Podobnie jak Enos pragnę otrzymać odpuszczenie grzechów. Okażę Panu, że moje pragnienie jest 
szczere poprzez…

Za 
siebie
Za…?
Za…?
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 2. Podobnie jak Enos pragnę pomóc członkom mojej rodziny przyjść do Chrystusa. Osobą, której 
będę się starać pomóc jest… Będę się starać pomóc tej osobie poprzez…

 3. Enos modlił się za Lamanitów, którzy byli uważani za wrogów. Podobnie jak Enos pragnę poka-
zać miłość Pana tym, którzy źle się do mnie odnoszą. Będę to czynił poprzez…

Kiedy uczniowie skończą pisać, niech jeden z nich odczyta: Enos 1:26–27. Niech reszta grupy 
szuka dowodów radości, jakiej Enos doświadczył z powodu swych starań. Kiedy uczniowie 
powiedzą, czego się dowiedzieli, zachęć ich, aby zrealizowali cele, jakie zapisali w swoich 
dziennikach do studiowania. Złóż świadectwo, że gdy polegamy na wierze w Jezusa Chrystusa, 
możemy doświadczać przebaczenia i radości, a nasze pragnienie pomagania innym w przyjściu 
do Chrystusa jeszcze się pogłębia.
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WPROWADZENIE DO  
Księgi Jaroma
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Dzięki studiowaniu księgi Jaroma 
uczniowie zrozumieją, że Bóg dotrzymuje 
swych obietnic, błogosławiąc tych, którzy 
przestrzegają Jego przykazań. Dowiedzą 
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?
Autorem tej księgi jest Jarom, syn Enosa. 
Podobnie jak jego ojciec, jego dziadek Ja-
kub i pradziadek Lehi, Jarom miał ze sobą 
ducha proroctwa i objawienia (zob. Jarom 
1:2). Gdy zakończył swój zapis, przekazał 
płyty swemu synowi Omniemu.

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Jarom powiedział, że pisał „zgodnie z 
przykazaniem [swego] ojca, Enosa, aby 
[ich] rodowody były kontynuowane” 
(Jarom 1:1). Wykazał także, że to, co 
„[zapisał], jest dla pożytku [jego] braci, 
Lamanitów” (Jarom 1:2; zob. także Enos 
1:13–18). Jarom nie zapisywał swoich 
własnych proroctw i objawień, ponieważ 
wierzył, że te, które zostały zapisane przez 

jego przodków, wystarczająco „ujawniły 
plan zbawienia” (Jarom 1:2). W zamian 
opisał pracę nefickich przywódców w 
czasie własnej posługi. Przywódcy ci „byli 
silni w wierze w Pana” (Jarom 1:7) oraz 
nieustannie wzywali ludzi do pokuty i 
przestrzegania przykazań (zob. Jarom 
1:3–5, 10–12). Jarom zaobserwował, że 
gdy ludzie decydowali się postępować 
zgodne z radami prawych przywódców, 
powodziło im się i byli w stanie umacniać 
się przeciwko Lamanitom. Świadczył: „I 
sprawdziło się, co Pan powiedział naszym 
ojcom: Jeśli będziecie przestrzegać moich 
przykazań, będę wam szczęścił na tej 
ziemi” (Jarom 1:9; zob. także 1 Nefi 
2:19–20).

Kiedy i gdzie została 
ona napisana?
Księga Jaroma opisuje niemal 59 lat, od 
około 420 r. p.n.e. do 361 r. p.n.e. (zob. 
Enos 1:25; Jarom 1:13). Została napisana 
w kraju Nefi.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Księga Jaroma to najkrótsza księga w 
Księdze Mormona. Zapisane są w niej 
szczegóły dotyczące wzrostu nefic-
kiej cywilizacji, począwszy od tego, że 

„[mnożyli] się niezmiernie i [rozprzestrze-
niali] po kraju” (Jarom 1:8). Mieli wiele 
bogactw naturalnych i wprawili się w 
obróbce drewna i metalu, wznoszeniu 
budowli, wytwarzaniu urządzeń, narzędzi 
oraz broni. (Zob. Jarom 1:8).

Zarys
Jarom 1:1–2 Jarom otrzymuje 
płyty i wyjaśnia cel prowadzonych 
przez niego zapisów.

Jarom 1:3–12 Jarom zapisuje, 
że Pan wypełnił obietnice dane 
Nefitom, gdy przestrzegali Jego 
przykazań, zsyłając im błogosła-
wieństwa i szczęście. Świadczy o 
mocy Zbawiciela, aby zbawić lu-
dzi od grzechu nawet przed roz-
poczęciem Jego ziemskiej posługi, 
pozwalając ludziom, aby „wie-
rzyli w [Niego] […], jak gdyby to 
się już stało” (Jarom 1:11).

Jarom 1:13–15 Jarom stwierdza, że 
zapis wojen pomiędzy Nefitami a 
Lamanitami był prowadzony na 
większych płytach Nefiego. Prze-
kazuje mniejsze płyty swojemu 
synowi Omniemu.
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WPROWADZENIE DO  
Księgi Omniego
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Poprzez studiowanie księgi Omniego 
uczniowie dowiedzą się, że Pan ochraniał 
prawych Nefitów i poprowadził ich do 
kraju Zarahemla (zob. Omni 1:7, 12–13). 
Dowiedzą się także o tym, że Pan popro-
wadził inne grupy ludzi — Muleków (lub 
ludzi z Zarahemli) i Jeredów — do ziemi 
obiecanej.

Kto napisał tę księgę?
Księga Omniego została napisana przez 
pięciu mężczyzn: Omniego, Amarona, 
Chemisza, Abinadoma i Amalekiego. 
Omni to syn Jaroma i praprawnuk Le-
hiego i Sarii. Opisał siebie jako „niegodzi-
wego człowieka”, który „nie przestrzegał 
przykazań […] Pana” (Omni 1:2). Krótkich 
zapisów dokonali też: Amaron (syn 
Omniego), Chemisz (brat Amarona) i 
Abinadom (syn Chemisza). Amaleki, syn 
Abinadoma napisał większość księgi 
Omniego i był ostatnią osobą, która 
dokonała zapisu na mniejszych płytach 
Nefiego. To on przekazał płyty królowi 
Beniaminowi.

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Omni oświadczył, że „[otrzymał] nakaz 
od [swego] ojca, Jaroma, aby [pisał] […] 
dla zachowania [ich] rodowodu” (Omni 
1:1). Sugeruje to, że Omni dokonał zapisu 

dla korzyści swoich potomków. Następni 
trzej pisarze księgi Omniego nie zwra-
cają się do określonego czytelnika ani 
nie przedstawiają celu swoich zapisów. 
Zaproszenie Amalekiego dla wszystkich 
ludzi, aby „przystąpili do Chrystusa […] 
i uczestniczyli w Jego zbawieniu” (Omni 
1:26) wskazuje na to, że troszczył się o 
zbawienie osób, które przeczytają jego 
słowa.

Kiedy i gdzie została 
ona napisana?
Różni autorzy księgi Omniego pisali w 
okresie od 361  do 130 r. p.n.e.  Pierw-
szych czterech autorów pisało w kraju 
Nefi. Amaleki dokonał zapisu w kraju 
Zarahemla.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Księga Omniego to ostatnia księga na 
mniejszych płytach Nefiego. Księga 
Omniego opisuje dłuższy okres niż 
jakakolwiek inna księga na mniejszych 
płytach. W całej Księdze Mormona, tylko 
księgi: 4 Nefiego i Etera opisują dłuższy 
okres niż Księga Omniego.
Księga Omniego podaje także szczegóły 
panowania pierwszego króla Mosjasza, 
który był ojcem króla Beniamina i dziad-
kiem drugiego króla Mosjasza. Pierwszy 
król Mosjasz wyprowadził prawych Nefi-
tów z kraju Nefi i zjednoczył ich z ludem 

Zarahemli (zob. Omni 1:12–23). Księga 
Omniego opisuje, jak Pan prowadził ludzi 
z Zarahemli (znanych także jako Mule-
kitów) z Jerozolimy do ziemi obiecanej 
niedługo po tym, jak miasto to opuścił 
Lehi i jego rodzina (zob. Omni 1:15).
Księga Omniego jest pierwszą księgą w 
Księdze Mormona, w której jest mowa o 
Jeredach. Jest tutaj także mowa o tym, 
że niektórzy Nefici opuścili Zarahemlę i 
powrócili do kraju Nefi w zapowiedzi wy-
darzeń opisanych w rozdziałach: Mosjasz 
7–24. Wreszcie to w księdze Omniego 
został przedstawiony król Beniamin i wyja-
śniono, dlaczego to jemu Amaleki przeka-
zał te święte zapisy (zob. Omni 1:25).

Zarys
Omni 1:1–3 Omni opisuje okresy 
pokoju i wojen pomiędzy Nefitami 
a Lamanitami.

Omni 1:4–11 Amaron, Chemisz i 
Abinadom dokonują zapisów na 
mniejszych płytach Nefiego. Był 
to czas odstępstwa dla Nefitów.

Omni 1:12–30 Amaleki zapisuje klu-
czowe wydarzenia, jakie miały miej-
sce za panowania króla Mosjasza i 
króla Beniamina. Zaprasza wszyst-
kich, aby przystąpili do Chrystusa.

Szacunkowa liczba lat, jakie obejmują 
poszczególne księgi na mniejszych płytach

1 Nefi
2 Nefi

Jakub
Enos

Jarom
Omni

0 50 100 150 200 250
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Wprowadzenie
Księgi Jaroma i Omniego zawierają ostatnie zapisy do-
konane na mniejszych płytach Nefiego. Jarom otrzymał 
te płyty od swego ojca, Enosa, i zapisuje zmagania oraz 
błogosławieństwa Nefitów przez okres około 60 lat. 
Następnie przekazuje płyty swojemu synowi, Omniemu. 

Księga Omniego zawiera zapisy pięciu różnych nefickich 
autorów i obejmuje 230 lat historii. Amaleki, ostatni 
pisarz w księdze Omniego, kończy swój zapis zaprosze-
niem, aby „[przystąpić] do Chrystusa […] i [złożyć] Mu 
w ofierze całą swoją duszę” (Omni 1:26).
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Jarom i Omni

Propozycje dotyczące nauczania

Jarom 1:1–15
Jarom opisuje, jak szczęściło się Nefitom, gdy przestrzegali przykazań Pana
Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z Rady Prezydenta Ko-
ścioła. Jeśli to możliwe, czytając, pokaż zdjęcie Prezydenta Uchtdorfa:

„Pamiętam, kiedy przygotowywałem się do szkolenia jako pilot myśliwca. Większość czasu 
naszej służby kandydackiej w wojsku spędziliśmy na ćwiczeniach fizycznych. Nadal nie je-
stem pewien, dlaczego niekończące się biegi były uważane za tak istotną część przygotowań 
do zostania pilotem. Jednakże biegaliśmy, biegaliśmy i jeszcze raz biegaliśmy.

Podczas biegu zacząłem zauważać coś, co szczerze mnie zaniepokoiło. Raz za razem, wy-
przedzali mnie ludzie, którzy palili, pili i robili te wszystkie rzeczy, które były sprzeczne z 
ewangelią, a w szczególności ze Słowem Mądrości.

Pamiętam myśli: ‘Poczekaj no chwilę! Czy nie powinienem móc biec i nie czuć zmęcze-
nia?’. 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 
problemem. Zapytałem siebie samego: Czy obietnica była prawdziwa, czy nie?” („Nie 
ustawajcie w cierpliwości”, Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 58).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy kiedykolwiek czuli podobne zakłopotanie, zastana-
wiając się, czy i w jaki sposób Pan wypełni Swoje obietnice, że pobłogosławi ich za przestrze-
ganie Jego przykazań.

Napisz słowo zweryfikować na tablicy i poproś uczniów, aby wyjaśnili znaczenie tego słowa 
(sprawdzić, potwierdzić lub wykazać, że coś jest prawdą). Wyjaśnij, że Jarom — syn Enosa, 
użył zwrotu sprawdziło się, gdy napisał o obietnicy danej jego przodkom. Poproś uczniów 
o przeczytanie po cichu fragmentu: Jarom 1:9 i o rozpoznanie obietnicy Pana, która została 
sprawdzona. (Możesz zasugerować, aby uczniowie zaznaczyli tę obietnicę w swoich pismach 
świętych). Upewnij się, że uczniowie rozpoznali zdanie: „Jeśli będziecie przestrzegać Moich 
przykazań, będę wam szczęścił na tej ziemi”.

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych i pytania. (Aby zaoszczędzić czas, 
możesz napisać je na tablicy przed rozpoczęciem lekcji).

Jarom 1:4–5, 8 W jaki sposób Nefici okazywali posłuszeństwo i jak byli błogosławieni?

Jarom 1:7, 10–12 W jaki sposób przywódcy i prorocy pomagali Nefitom, aby przestrzegali 
 przykazań oraz aby im się szczęściło?

Omni 1:5–7 W jaki sposób obietnica Boga została później ponownie sprawdzona?

Poproś uczniów, aby usiedli w trzyosobowych grupach. Wyznacz jeden z fragmentów pisma 
świętego zapisanego na tablicy jednej osobie z każdej grupy. Niech uczniowie przeczytają 
po cichu wyznaczony im fragment z pisma świętego, szukając odpowiedzi na odpowied-
nie pytania. Następnie niech każda osoba w grupie w ciągu minuty lub dwóch podsumuje 
przeczytany fragment i odpowie na pytania. Poproś jednego lub dwóch uczniów, aby 

Pokazywanie ilustracji 
przedstawiających 
przywódców Kościoła
Pokazywanie ilustracji 
przedstawiających 
przywódców Kościoła 
podczas nauczania ich 
słów pomoże uczniom 
w poznawaniu osób, 
które Pan powołał jako 
proroków, widzących i 
objawicieli. Wzbudzi to 
także zainteresowanie 
uczniów wypowiada-
nymi przez nich słowami. 
Jeśli planujesz użyć 
fragmentu z przesłania 
z konferencji general-
nej, rozważ zaprezen-
towanie go poprzez 
odtworzenie filmu lub 
nagrania audio, które 
są dostępne na stronie: 
LDS.org.
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podsumowali dla reszty klasy prawdy, o jakich się dowiedzieli, studiując i omawiając te 
fragmenty z pism świętych. Gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, upewnij się, że rozu-
mieją, iż przestrzeganie przykazań Boga sprawi, że będzie im się szczęściło.

• Na podstawie tego, czego się nauczyliście się z doświadczenia Nefitów, powiedzcie, 
w jaki sposób Bóg pobłogosławi tych, którzy przestrzegają Jego przykazań?

Aby utrwalić tę zasadę, przypomnij uczniom doświadczenie Prezydenta Uchtdorfa, gdy 
zastanawiał się, czy sprawdzi się obietnica Pana dana w Słowie Mądrości. Następnie prze-
czytaj dalszą część tej wypowiedzi:

„Odpowiedź nie przyszła od razu. Lecz ostatecznie nauczyłem się, że obietnice Boga nie 
zawsze wypełniają się natychmiast czy w sposób, w jaki mamy na to nadzieję; one nastę-
pują zgodnie z Jego czasem i na Jego sposób. Po latach mogłem widzieć dowody doczes-
nych błogosławieństw, które przychodzą do tych, którzy przestrzegają 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 cierpliwości”, str. 58).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi kwestiami:

• Kiedy Pan błogosławił lub poszczęścił wam w efekcie przestrzegania Jego przykazań? Z 
własnego doświadczenia, jakie świadectwo możecie złożyć o Panu i Jego obietnicach?

Omni 1:1–30
Osoby prowadzące zapisy relacjonują historię Nefitów
Pokrótce przedstaw księgę Omniego, wyjaśniając, że została ona napisana przez potomków 
Jaroma i opisano w niej 230 lat historii. Poproś uczniów, aby przejrzeli księgę Omniego i 
rozpoznali imiona mężczyzn, którzy otrzymali pieczę nad mniejszymi płytami po Jaromie. 
Aby pomóc uczniom w szybszym odnalezieniu tych imion, rozważ podanie następujących 
odnośników do pism świętych: Omni 1:1, 4, 8, 10, 12, 25.

Wyjaśnij, że Księga Omniego opisuje kilka ważnych wydarzeń z historii lu-
dów w Księdze Mormona. Jest tutaj mowa o ludzie z Zarahemli (zwanym 
także ludem Mulekitów) i Koriantumrze (ostatnim z Jeredów); znajduje się 
tutaj krótki zapis tego, jak Nefici przenieśli się do Zarahemli i zjednoczyli 
z Mulekitami. Możesz podpowiedzieć uczniom, aby zerknęli na zakładkę 
z chronologią Księgi Mormona (nr pozycji 10458 166) i pomóż im określić, 
kiedy nastąpiło połączenie ludów Nefitów i Mulekitów. Niech uczniowie 
znajdą na zakładce imię Koriantumr pod nagłówkiem „Jeredzi”.

Na tablicy narysuj mapę znajdującą się na tej stronie, ale nie rysuj 
strzałek. Zachęć uczniów do tego, aby przerysowali mapę do dzienni-
ków do studiowania lub do notatników.

Przypomnij uczniom, że w czasach Nefiego Nefici oddzielili się od 
Lamanitów i osiedlili się w miejscu, które nazwali krajem Nefiego. Na 
mapie narysuj strzałkę prowadzącą od kraju pierwszego dziedzictwa do 
kraju Nefi. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Omni 
1:12–13 i dowiedzieli się, jak doszło do tego, że Nefici zamieszkali w 
kraju Zarahemla. Gdy uczniowie będą się dzielić swoimi spostrzeże-
niami, narysuj strzałkę prowadzącą z kraju Nefi do kraju Zarahemla. 
Zwróć uwagę na to, że we fragmencie: Omni 1:12–13 jesteśmy na-
uczani, iż Pan prowadzi ludzi prawych.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Omni 
1:14–19. Poproś grupę o znalezienie podobieństw i różnic pomię-
dzy Nefitami a ludem, który odkryli w kraju Zarahemla. Poproś kilku 
uczniów o podzielenie się tym, czego się dowiedzieli.

Zreasumuj fragment: Omni 1:20–22, wyjaśniając, że lud Zarahemli 
spotkał Koriantumra — jednego z ostatnich dwóch ocalałych osób 
z narodu Jeredów (drugim był prorok Eter). Zaznacz na mapie kraj 
Pustkowie i wyjaśnij, że kraj ten znajduje się na północ od miejsca, 
gdzie „kości leżą rozrzucone” — pozostałości po całkowitej zagładzie 
ludu Jeredów (Omni 1:22). Powiedz uczniom, że dowiedzą się więcej o 

Skoncentruj się na 
doktrynach i zasadach
Fakty historyczne i 
geograficzne mogą 
być ważne w ustaleniu 
zawartości treści pisma 
świętego, z którego 
nauczasz, ale podczas 
lekcji powinieneś kon-
centrować się na tym, 
aby pomóc uczniom roz-
poznawać oraz stosować 
doktryny i zasady ewan-
gelii. Zadbaj o to, aby 
nie pominąć doktryny 
nauczanej w księdze 
Omniego i nie poświęcić 
zbyt dużo czasu na oma-
wianie historii i położe-
nia geograficznego.

Zarys migracji Nefitów

Kraj Pustkowie

Kraj Zarahemla

Kraj Nefi

Kraj pierwszego dziedzictwa

Morze 
Zachodnie
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Jeredach podczas studiowania księgi Etera. Możesz zachęcić uczniów do napisania: Jeredzi 
w pismach świętych obok fragmentu: Omni 1:20–22.

Narysuj strzałkę prowadzącą z kraju Zarahemla do kraju Nefi, a następnie z powrotem do 
Zarahemli. Narysuj kolejną strzałkę prowadzącą z kraju Zarahemla w kierunku kraju Nefi. 
Poproś uczniów, aby wyjaśnili, co oznaczają te dwie strzałki. Jeśli potrzebują pomocy, zre-
asumuj fragment: Omni 1:27–30, wyjaśniając, że dwie grupy ludzi z Zarahemli próbowały 
powrócić do kraju Nefi. Pierwszej grupie się to nie udało, więc zawrócili do Zarahemli. Gdy 
Amaleki kończył swój zapis, wspomniał, że nie wie, co stało się z drugą grupą. Powiedz 
uczniom, że dowiedzą się o tej drugiej grupie, o ludzie Zenifa, podczas studiowania księgi 
Mosjasza. Możesz zachęcić uczniów do napisania: lud Zenifa w pismach świętych obok 
fragmentu: Omni 1:29–30.

Wyjaśnij, że Księga Mormona nie jest kroniką wszystkich ludów zamieszkujących na staro-
żytnym kontynencie amerykańskim. Oprócz Jeredów, Mulekitów i grupy Lehiego, najpraw-
dopodobniej były inne grupy ludzi, które przybyły na kontynent amerykański.

Wyjaśnij, że Amaleki kończąc swój zapis, napisał ważne zaproszenie dla osób, które 
przeczytają jego słowa. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu zaproszenia Amalekiego 
we fragmencie: Omni 1:25–26 i znalezienie tego, co powtórzył trzy razy. (Możesz zachęcić 
uczniów, aby zaznaczyli to, co znajdą).

• Co dla was oznacza przyjść do Chrystusa?

Wskaż, że w swoim zaproszeniu przyjścia do Chrystusa Amaleki poradził nam wykonanie 
trzech rzeczy. Napisz na tablicy:

Przyjdź do Chrystusa i …

Niech uczniowie ponownie przejrzą fragment: Omni 1:25–26. Poproś kilku z nich o dokoń-
czenie zdania na tablicy, używając zwrotów z podanych wersetów.

• Zgodnie z fragmentem: Omni 1:26, jakie błogosławieństwa otrzymamy za zrobienie tych 
rzeczy? (Pomóż uczniom zrozumieć, że jeśli przystąpimy do Chrystusa i wytrwamy 
do końca, zostaniemy zbawieni. Możesz napisać tę zasadę na tablicy).

Poproś uczniów, aby wybrali jedno ze zdań napisanych na tablicy. Poproś, aby w dziennikach 
do studiowania pism świętych napisali zarys krótkiego przemówienia, jakie mogliby wygłosić 
na spotkaniu sakramentalnym o tym, w jaki sposób mogą przyjść do Chrystusa. Zasugeruj, 
że na ich przemówienie może składać się: (1) przeczytanie fragmentu: Omni 1:25–26 i wyja-
śnienie własnymi słowami zdania, które wybrali, (2) przeczytanie dodatkowych fragmentów 
z pism świętych, które wyjaśniają lub dodają głębszego znaczenia wybranemu wcześniej zda-
niu, (3) podzielenie się doświadczeniem z własnego życia na ten temat lub doświadczeniem 
osoby, którą znają, bądź (4) podzielenie się swoimi przemyśleniami, odczuciami i świadec-
twem. (Możesz napisać te propozycje na tablicy, rozdać kopie zadania lub przeczytać je na 
głos, aby uczniowie zapisali je w dziennikach do studiowania pism świętych).

Wyznacz uczniom 6–7 minut na przygotowanie przemówień. Poproś kilku z nich o wygło-
szenie przemówień przed całą klasą. (Jeśli nie ma na to czasu, rozważ poproszenie nie-
których uczniów, aby podzielili się swoimi przemówieniami przed następną lekcją bądź w 
ramach przyszłych myśli duchowych. Możesz ich również zachęcić do tego, aby podzielili 
się swoimi przemówieniami podczas domowego wieczoru rodzinnego lub w czasie rozmów 
prowadzonych z członkami rodziny czy przyjaciółmi.) Na zakończenie podziel się swoim 
świadectwem, że jeśli przystąpimy do Chrystusa i wytrwamy do końca, zostaniemy zbawieni.

Omówienie fragmentów do opanowania
Przedstaw uczniom kilka nowych fragmentów do opanowania. Aby to zrobić, napisz 
kilka odnośników do fragmentów na tablicy i poproś uczniów, aby odnaleźli je w pismach 
świętych i przeczytali. Możesz również zachęcić uczniów do zaznaczenia ich w szcze-
gólny sposób tak, aby mogli je łatwo odnaleźć. Aby pomóc uczniom w zapamiętaniu tych 
fragmentów i słów kluczowych, rozważ wykorzystanie ćwiczenia „Wyścig na fragmenty” 
opisanego w aneksie na końcu tego podręcznika.

Uwaga: Możesz przeprowadzić te ćwiczenia innego dnia, kiedy będziesz miał więcej czasu.
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Jakub 5–Omni (Część 10.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Jakub 5–
Omni (Część 10.) nie jest przeznaczone do omawiania w 
ramach lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie 
na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (Jakub 5–6)
Podczas lekcji na temat przypowieści o drzewie oliwnym w 
rozdziale: Jakub 5, uczniowie koncentrowali się na zasadzie, 
że Pan kocha nas i pilnie trudzi się dla naszego zbawie-
nia. Uczniowie odnotowali, czego nauczyli się z rozdziału: 
Jakub 5 o miłości, jaką darzy ich Pan. Z rozdziału: Jakub 6 
uczniowie dowiedzieli się, że wykazujemy się mądrością, 
przygotowując się teraz na dzień sądu poprzez pokutę i 
otrzymanie miłosierdzia Pana.

Dzień 2. (Jakub 7)
Uczniowie czytali o spotkaniu Jakuba z Szeremem–antychry-
stem. Dowiedzieli się, że gdy polegamy na Panu, możemy 
sprostać wyzwaniom rzucanym naszej wierze. Z przykładu 
Jakuba mogą również dowiedzieć się, że nasza wiara nie 
zostanie zachwiana, gdy podstawą naszych świadectw będą 
objawienia i prawdziwe duchowe doświadczenia. Co więcej, 
uczniowie ujrzeli zilustrowanie zasady, że gdy odpowiadamy 
na pytania lub reagujemy na krytykę naszej wiary w sposób, 
który zaprasza Ducha, możemy pomóc ludziom zwrócić 
się ku Panu. Uczniowie napisali o tym, jak mogą stosować 
zasadę, którą poznali, studiując fragment: Jakub 7:15–23.

Dzień 3. (Enos)
Z przykładu Enosa uczniowie dowiedzieli się, że gdy wy-
kazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa, możemy otrzymać 
przebaczenie grzechów i zostać uzdrowieni. Nauczyli się oni 
także, iż gdy doświadczamy błogosławieństw związanych z 
Zadośćuczynieniem Jezusa Chrystusa, dążymy do tego, aby 
pomagać innym ludziom w otrzymaniu zbawienia. Ucznio-
wie napisali o sposobie, w jaki mogą zastosować te zasady 
w życiu.

Dzień 4. (Jarom i Omni)
Podczas studiowania księgi Jaroma i Omniego uczniowie 
rozpoznali następującą prawdę: Jeśli będziemy przestrzegać 
przykazań Boga, będzie nam się szczęściło. Odnotowali, 
jak Pan błogosławił im za przestrzeganie Jego przykazań. 
Uczniowie także pokrótce przestudiowali migrację Nefitów 
do kraju Zarahemla i dowiedzieli się o ludzie Zarahemli, Jere-
dach i o grupie Nefitów (ludzie Zenifa), którzy powrócili do 
kraju Nefi. Uczniowie nauczyli się następującej zasady: Jeśli 
przystąpimy do Chrystusa i wytrwamy do końca, zostaniemy 
zbawieni. Zakończyli lekcję napisaniem 1–2-minutowego 
przemówienia na temat jednego ze sposobów, w jakie Ama-
leki zachęcał nas to przystąpienia do Chrystusa.

Wprowadzenie
Podczas tej lekcji uczniowie będą mieli okazję do rozważenia mi-
łości, jaką darzy ich Pan, jak jest to ukazane w rozdziale: Jakub 5. 
Jeśli czas na to pozwoli, możesz ich również nauczać na podstawie 
rozdziału: Jakub 5 o ich własnej roli jako sług Pana. Uczniowie 
będą mogli przedyskutować prawdy zawarte w rozdziale: Jakub 7, 
które pomogą im, gdy ludzie będą podawać w wątpliwość lub 
krytykować ich wierzenia. Będą mieli również okazję opowiedzieć 
pozostałym uczniom o tym, jak zastosowali to, czego się na-
uczyli z księgi Enosa. Ponadto uczniowie będą mogli podzielić się 
przemówieniami, jakie przygotowali na temat tego, jak posłuchać 
wystosowanego w księdze Omniego zaproszenia, aby przystąpić 
do Chrystusa. Jeśli chcesz, aby to zrobili, skontaktuj się wcześniej z 
kilkoma uczniami i poproś ich, by przygotowali się do podzielenia 
swoimi przemówieniami z resztą grupy.

Propozycje dotyczące nauczania

Jakub 5–6
Jakub przytacza przypowieść o drzewie oliwnym, aby pokazać, 
że Pan pilnie trudzi się dla naszego zbawienia
Przypomnij uczniom, że w alegorii drzewa oliwnego gałęzie ze 
szlachetnego drzewka oliwnego są rozpostarte po całej winnicy. 
Reprezentuje to rozproszenie ludu przymierza z Bogiem — człon-
ków domu Izraela — po całym świecie. W końcu jednak wszyst-
kie drzewa winnicy ulegają zepsuciu (zob. Jakub 5:46). Wyjaśnij, 
że to reprezentuje czas Wielkiego Odstępstwa.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Jakub 
5:61–62 i wyszukanie, jakie polecenia Pan dał Swemu słudze 
(prorokowi), aby drzewa ponownie wydały dobry owoc. Zadaj 
następujące pytania:



189

LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

• Jak myślicie, do kogo może odnosić się słowo „słudzy”? (Przy-
wódców kościelnych, misjonarzy i wszystkich członków Kościoła).

• Co jest wyjątkowego w momencie, w którym słudzy ci zostali 
powołani do pracy?

Wyjaśnij krótko, że wysiłki te symbolizują zgromadzenie Izraela. 
Aby pomóc uczniom dostrzec, że należą do grupy sług, którzy 
zostali powołani do pracy w winnicy Pana, przeczytaj następującą 
wypowiedź Starszego Deana L. Larsena z Siedemdziesiątych. 
Poproś uczniów, aby słuchali, kim — według Starszego — są 
„ostatni pracownicy winnicy”.

„[Teraz] jest czas, kiedy Pan i Jego słudzy podejmą wielki i osta-
teczny wysiłek, aby przesłanie prawdy dotarło do wszystkich ludzi 
na ziemi, aby odzyskać potomków starożytnego Izraela, którzy 
utracili swoją prawdziwą tożsamość. […]

Przyszliście na ziemię, gdy położono podstawę do wykonania 
tego wielkiego dzieła. Ewangelia została przywrócona po raz 
ostatni. Niemal w każdej części świata ustanowiono Kościół. 
Scena jest gotowa na ostatnie dramatyczne akty, które mają się 
rozegrać. To wy będziecie głównymi aktorami. Jesteście ostatnimi 
pracownikami w winnicy. […] To jest służba, do której zostaliście 
wybrani” („A Royal Generation”, Ensign, maj 1983, str. 33).

Zadaj poniższe pytania:

• Kim są słudzy, czyli „ostatni pracownicy”, powołani do pracy 
w winnicy, według Starszego Larsena?

• Jakie macie okazje, aby służyć Panu i pomagać ludziom w wy-
dawaniu „dobrych owoców”?

Przeczytajcie na głos fragment: Jakub 5:71. Poproś uczniów, 
aby rozpoznali, jakie obietnice Pan dał tym, którzy wraz z Nim 
pracują. Zapytaj uczniów, kiedy czuli się błogosławieni za podej-
mowane przez nich wysiłki w służbie dla Pana.

Jakub 7
Jakub polega na Panu, gdy spotyka się z Szeremem i prowadzi 
rzeszę Nefitów tak, aby zwrócili się do Pana
Uwaga: W rozdziale: Jakub 7 uczniowie uczyli się o tym, jak 
Jakub poradził sobie z opozycją ze strony Szerema — antychry-
sta — wobec swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Choć dzisiejsza 
lekcja nie powinna się koncentrować wokół doświadczenia 
Jakuba z Szeremem, możesz poprosić uczniów, aby podsu-
mowali to wydarzenie i rozpoznali prawdy, jakich się nauczyli 
z przykładu Jakuba. Szczególnie możesz podkreślić prawdę, 
że nie możemy być zachwiani w wierze, jeśli podstawą 
naszego świadectwa są objawienia i faktyczne duchowe 
doświadczenia.

Enos
Po otrzymaniu odpuszczenia grzechów Enos modli się za innych 
ludzi oraz trudzi się dla ich zbawienia

Narysuj ten schemat na tablicy lub na kartce. Poproś uczniów, 
aby wyjaśnili, jaki ma to związek z doświadczeniem Enosa.

Podziel uczniów na trzy grupy. (Jeśli jest za mało osób, grupa 
może składać się z jednej osoby). Poproś pierwszą grupę o 
przeczytanie fragmentu: Enos 1:4–6 i o przygotowanie wyja-
śnienia prawdy, jakiej możemy nauczyć się z modlitwy Enosa 
za niego samego. Poproś drugą grupę o przeczytanie frag-
mentu: Enos 1:9–10 i o przygotowanie wyjaśnienia prawdy, 
jakiej możemy nauczyć się z tej części osobistej modlitwy 
Enosa. Poproś trzecią grupę o przeczytanie fragmentu: Enos 
1:11–14 i o przygotowanie wyjaśnienia prawdy, jakiej możemy 
nauczyć się z tej części osobistej modlitwy Enosa. Następnie 
poproś przedstawiciela każdej grupy o podzielenie się tym, co 
przygotowali. Poproś uczniów, aby przejrzeli zadanie 9. z dnia 
3. z dzienników do studiowania pism świętych i poproś kilkoro 
z nich o podzielenie się tym, jak zdecydowali się zastosować 
prawdy pochodzące z księgi Enosa.

Jarom i Omni
Kronikarze opisują zmagania i błogosławieństwa Nefitów
Jeśli uczniowie mają pytania o migrację różnych narodów na tery-
toria zachodniej półkuli, możesz przedyskutować z nimi materiał 
z podręcznika dla ucznia na temat fragmentu: Omni 1:1−30 
wraz z wypowiedzią Prezydenta Anthony’ego W. Ivinsa z Rady 
Prezydenta Kościoła.

Poproś uczniów o przejrzenie przemówień na temat przystąpie-
nia do Chrystusa, jakie przygotowali (dzień 4., zadanie 4.). Jeśli 
czas na to pozwoli, poproś kilku z nich o zaprezentowanie swo-
ich przemówień całej grupie. Jeśli zawczasu poprosiłeś uczniów 
o zaprezentowanie przemówień, upewnij się, że na koniec lekcji 
zostanie wystarczająca ilość czasu.

Pamiętaj, aby podziękować uczniom za uczestnictwo. Złóż świa-
dectwo o miłości Ojca w Niebie i Jezusa Chrystusa, jaką darzą 
każdego z twoich uczniów i zapewnij ich, że gdy przystąpią do 
Chrystusa całą duszą, zostaną zbawieni w Jego królestwie.

Następna część: (Słowa Mormona–Mosjasz 6)
W następnej części uczniowie przeczytają o tym, że anioł Boga 
ukazał się królowi Beniaminowi. Poinstruował go o tym, co ma 
on powiedzieć swojemu ludowi (zob. Mosjasz 3). Król Beniamin 
przedstawił te słowa swojemu ludowi, a oni doświadczyli wielkiej 
przemiany serc.

Za  
siebie

Za...?
Za...?
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WPROWADZENIE DO  
Słów Mormona
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Poprzez studiowanie Słów Mormona 
wzrośnie wiara uczniów w to, że „Pan 
wie wszystko” (Słowa Mormona 1:7) i że 
prowadzi On Swoje sługi, aby wypełniali 
Jego cele. Jako, że jest to historyczny 
zapis, księga jest jakby mostem pomiędzy 
mniejszymi płytami Nefiego (1 Nefi–Omni) 
a streszczeniem Mormona większych 
płyt Nefiego (Mosjasz–4 Nefi). Może to 
pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu 
tego, które zapisy zostały streszczone 
przez Mormona, gdy sporządzał Księgę 
Mormona. Księga ta ukazuje rów-
nież uczniom wiarę i osiągnięcia króla 
Beniamina.

Kto napisał tę księgę?
Księgę tę napisał Mormon. Był prorokiem, 
prowadził zapisy, streścił i zebrał księgi, 
które tworzą teraz Księgę Mormona. Był 
także prawym ojcem i przywódcą wojsko-
wym pośród Nefitów. Prorok Moroni to 
jego syn.

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Mormon zwraca się do przyszłych czytel-
ników, mając nadzieję, że dzięki zapisom 
jego oraz jego syna Moroniego „odniosą 
z tego korzyść” (Słowa Mormona 1:2). W 
szczególności sporządzał zapisy dla korzy-
ści Lamanitów. O nich powiedział: „modlę 
się do Boga za moich braci, aby ponownie 
dostąpili poznania Boga, aby wiedzieli o 
odkupieniu Chrystusa i znowu stali się 
miłym Mu ludem” (Słowa Mormona 1:8).

Kiedy i gdzie została 
ona napisana?
Mormon napisał tę księgę w 385 r. n.e., 
po tym jak był „świadkiem prawie całkowi-
tej zagłady [swego] ludu, to jest Nefitów” 
(Słowa Mormona 1:1). Mormon nie zapi-
sał, gdzie przebywał, kiedy pisał tę księgę.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Ta krótka księga zakłóca chronologiczny 
porządek ksiąg z początku Księgi Mor-
mona. Mormon spisał ją ponad 500 lat po 
tym, jak Amaleki zakończył pisać księgę 
Omniego. Mormon krótko wyjaśnia w 
niej, jak zebrał i streścił kroniki swego 
ludu. Aby zrozumieć jego wyjaśnienie, 
należy pamiętać o tym, że Pan nakazał 
Nefiemu przygotowanie dwóch zbiorów 
płyt w „mądrym” celu (zob. 1 Nefi 9:3, 5). 
Jeden zbiór płyt, często zwany większymi 
płytami, zawiera świecką historię Nefitów, 
a drugi zbiór — zwany mniejszymi pły-
tami — święte zapisy zawierające nauki, 
objawienia i proroctwa (zob 1 Nefi 9:2–4; 
Jakub 1:3–4).
Mormon odkrył mniejsze płyty Nefiego po 
tym, jak dokonał już streszczenia części 
większych płyt (zob. Słowa Mormona 1:3). 
Pod natchnieniem Ducha Pana Mormon 
zawarł mniejsze płyty w swoim stresz-
czeniu większych płyt. Dokonał tego „w 
mądrym celu”, zgodnie z wolą Pana (zob. 
Słowa Mormona 1:4–7).
Wiele lat później jeden z powodów tego 
natchnienia stał się jasny. Kiedy Józef 
Smith rozpoczął tłumaczenie Księgi Mor-
mona, zaczął od streszczenia Mormona 
z większych płyt Nefiego — od świeckiej 
historii. Martin Harris, który był skrybą 
proroka w tej części procesu tłumacze-
nia, utracił 116 stron manuskryptu. Pan 
objawił Józefowi Smithowi, że niego-
dziwi ludzie pozyskali te strony i zmienili 
ich treść (zob. NiP 10:8–10). Jeśli Józef 
przetłumaczyłby ten sam materiał, ludzie 
ci stwierdziliby, że nie jest on prorokiem, 
ponieważ nie mógł przetłumaczyć tej 
księgi w taki sam sposób dwa razy (zob. 
NiP 10:11–19). Pan powiedział Józe-
fowi, aby nie tłumaczył ponownie tej 
części, ale żeby przetłumaczył mniejsze 
płyty Nefiego, które Mormon zawarł w 
swoim streszczeniu większych płyt (zob. 

NiP 10:30–45). W ten sposób Słowa 
Mormona pomagają nam dostrzec, jak 
Pan przygotował sposób, aby pomieszać 
plan niegodziwych ludzi, tworząc zapis, 
który nie tylko opisywał ten sam okres, co 
utracony manuskrypt, ale również dawał 
„większą perspektywę na ewangelię 
[Pana]” (NiP 10:45). Starszy Jeffrey R. 
Holland z Kworum Dwunastu Apostołów 
nauczał: „Oczywiście byłoby to niebywale 
ekscytujące, gdyby któregoś dnia odna-
lazło się 116 stron utraconego oryginal-
nego manuskryptu Księgi Mormona. Ale 
cokolwiek te strony zawierały, nie było to 
ważniejsze ani bardziej istotne dla osiąg-
nięcia celu Księgi Mormona niż nauki 
[…], które zostały zapisane na mniejszych 
płytach” (Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], str. 35–36).
Oprócz podzielenia się aspektami 
sporządzenia świętego zapisu swojego 
ludu Mormon dał nam krótki opis służby 
króla Beniamina (zob. Słowa Mormona 
1:10–18). Opis ten łączy mniejsze płyty 
Nefiego ze streszczeniem większych płyt 
dokonanym przez Mormona. Pod koniec 
księgi Omniego mowa jest o królu Benia-
minie, a księga ta jest ostatnią księgą na 
mniejszych płytach (zob. Omni 1:23–25). 
Księga Mosjasza to pierwsza księga w 
streszczeniu większych płyt dokonanym 
przez Mormona i zaczyna się od dokład-
nego opisu panowania i posługi króla 
Beniamina. (zob. Mosjasz 1:1, 9).

Zarys
Słowa Mormona 1:1–9 Mormon 
odkrywa mniejsze płyty Nefiego i 
włącza ich treść w swoje stresz-
czenie większych płyt.

Słowa Mormona 1:10–18 Mormon 
podsumowuje panowanie króla 
Beniamina.
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WPROWADZENIE DO  
Księgi Mosjasza
Dlaczego warto studiować tę 
księgę?
Podczas studiowania księgi Mosjasza 
uczniowie przeczytają pełne mocy świa-
dectwa o misji Jezusa Chrystusa. Dowie-
dzą się też o ludzie, który Pan wyzwolił z 
niewoli grzechu lub z fizycznego uciemię-
żenia. Co więcej, uczniowie dowiedzą się, 
jak prawe wysiłki podejmowane przez 
pojedyncze osoby, takie jak król Beniamin, 
Abinadi i Alma, były wielkim błogosławień-
stwem dla ludzi. Z drugiej strony, ucznio-
wie dostrzegą, 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 autorów, aby stworzyć księgę 
Mosjasza. Księga ta została nazwana 
imieniem Mosjasza, syna króla Benia-
mina. 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 Zara-
hemli (zob. Omni 1:12–13, 19).
Mormon korzystał z wielu zapisów, aby 
opracować księgę Mosjasza. Streścił on i 
cytował zapisy prowadzone przez Mosja-
sza na większych płytach Nefiego, które 
zawierały szczegółową historię Nefitów 
zamieszkujących kraj Zarahemla (zob. 
Mosjasz 1–7; 25–29). Korzystał także z za-
pisów Zenifa, który opisuje historię swego 
ludu od czasu, gdy opuścił Zarahemlę, 
aż do jego powrotu (zob. Mosjasz 7–22). 
Dodatkowo Mormon cytował ze stresz-
czonych fragmentów zapisów Almy, który 
zachował słowa Abinadiego i prowadził 
kronikę swego ludu (zob. Mosjasz 17:4; 
18; 23–24).

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Mormon nie napisał księgi Mosjasza 
do konkretnych czytelników ani nie 
wyjaśnił, dlaczego napisał tę księgę. 
Księga Mosjasza ma jednak znaczący 
wkład w realizację ogólnych celów Księgi 
Mormona — a mianowicie świadczy, że 
Jezus jest Chrystusem i wyjawia przy-
mierza Pana (zob. strona tytułowa Księgi 

Mormona). Księga Mosjasza zawiera 
dwa mistrzowskie dyskursy na temat misji 
Jezusa Chrystusa: słowa króla Beniamina 
w rozdziałach: Mosjasz 2–5 i słowa Abi-
nadiego w rozdziałach: Mosjasz 12–16. 
Oprócz tego, Księga Mosjasza wielokrot-
nie przedstawia, jak ważne jest zawieranie 
przymierzy z Panem i ich dotrzymywanie 
(zob. Mosjasz 5:5–9; 18:5–10; 21:31–32; 
24:13–15; 25:16–18; 26:20).

Kiedy i gdzie została 
ona napisana?
Oryginalny zapis użyty jako źródło do 
napisania księgi Mosjasza został najpraw-
dopodobniej napisany w okresie 200–91 
r. p.n.e. Mormon streścił te zapisy mniej 
więcej w latach 345–385 r. n.e.. Mormon 
nie zapisał, gdzie dokonał opracowania 
tej księgi.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Księga Mosjasza to pierwsza księga w 
Księdze Mormona, która została stresz-
czona z większych płyt Nefiego. Zawarte 
są w niej nauki na temat umiejętności 
widzącego (zob. Mosjasz 8:13–18; 
28:10–17). Oprócz tego Księga Mosjasza 
jest wyjątkowa pod względem narracji 
doświadczeń i wędrówek różnych grup 
Nefitów — tych, którzy zamieszkiwali kraj 
Zarahemla; tych, nad którymi panowali 
Zenif, Noe i Limhi w kraju Nefi; oraz tych, 
którzy uciekli z kraju Nefi razem z Almą. 
Aby dowiedzieć się więcej o tych grupach, 
możesz nawiązać do omówienia ich 
wędrówek w rozdziałach: Mosjasz 7–24, 
który znajduje się w aneksie na końcu 
podręcznika.
Księga Mosjasza opisuje zjednoczenie 
ludu prowadzonego przez Limhiego 
i Almę z Nefitami w kraju Zarahemla 
(zob. Mosjasz 25:1–13). Przedstawione 
są również szczegóły dotyczące zarządza-
nia Kościołem Jezusa Chrystusa w kraju 
Zarahemla (zob. Mosjasz 25:14–24; 26). 
Na koniec w księdze Mosjasza przed-
stawione jest panowanie sędziów (zob. 
Mosjasz 29).

Zarys
Mosjasz 1–5 Król Beniamin wy-
znacza swego syna Mosjasza na 
swego następcę i przekazuje mu 
kronikę swego panowania. Benia-
min naucza o Jezusie Chrystusie 
i zaprasza swój lud do zawarcia 
przymierza z Bogiem.

Mosjasz 6–8 Mosjasz rozpoczyna 
swoje panowanie. Ammon i 15 
mężczyzn poszukuje potomków 
ludu Zenifa w kraju Nefi. Ammon 
spotyka króla Limhiego, wnuka 
Zenifa, i dowiaduje się, jak ten 
lud popadł w niewolę.

Mosjasz 9–17 Zapis historii ludu 
Zenifa. Po śmierci Zenifa jego syn 
Noe panuje w niegodziwości. Abi-
nadi świadczy o Jezusie Chrystusie 
i wzywa króla Noego i jego lud 
do pokuty. Abinadi zostaje zgła-
dzony poprzez spalenie na stosie.

Mosjasz 18–20 Alma, kapłan króla 
Noego, dokonuje pokuty. Naucza 
ewangelii i ucieka wraz ze swymi 
naśladowcami do puszczy. Nefici 
w kraju Nefi zostają zaatakowani 
przez Lamanitów i popadają w 
niewolę. Noe zostaje zabity przez 
swój lud, a jego następcą zostaje 
syn Limhi.

Mosjasz 21–22 Limhi i jego lud po-
kutują. Pan wyzwala ich z niewoli 
i Ammon prowadzi ich do kraju 
Zarahemla.

Mosjasz 23–24 Alma i jego 
naśladowcy zakładają miasto 
Helam. Popadają w niewolę u 
Lamanitów i są prześladowani 
przez Amulona oraz jego braci, 
byłych kapłanów króla Noego. 
Pan wyzwala Almę i jego lud oraz 
prowadzi ich do kraju Zarahemla.

Mosjasz 25–29 Nefici jednoczą się 
pod panowaniem Mosjasza, a 
Alma zarządza Kościołem. Syn 
Almy, Alma (często zwany Almą 
Młodszym), i synowie Mosjasza 
nawracają się. Przed śmiercią, 
Mosjasz ustanawia panowanie 
sędziów.
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Wprowadzenie
Księga o nazwie Słowa Mormona jest jakby mostem 
pomiędzy mniejszymi płytami Nefiego a streszczeniem 
Mormona z większych płyt Nefiego. W tej księdze, którą 
Mormon napisał niemal 400 lat po narodzeniu Jezusa 
Chrystusa, wyjaśnia on, że poszukiwał kierownictwa od 
Boga i otrzymał przewodnictwo od Ducha Świętego o 
tym, co ma zawierać jego zapis. Wspomina także króla 

Beniamina i udziela cennych wyjaśnień, dlaczego król 
Beniamin miał tak wielki wpływ na swój lud. Rozdział: 
Mosjasz 1 zawiera nieco z nauk króla Beniamina, które 
skierował on do swoich synów. Nauczał ich o tym, że 
pisma święte pomagają nam pamiętać o Bogu i prze-
strzegać Jego przykazań.

LEKCJA 51

Słowa Mormona–Mosjasz 1

Propozycje dotyczące nauczania

Słowa Mormona 1:1–11
Mormon świadczy o tym, że Pan zachował różne zapisy dla mądrych celów
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, kiedy Duch natchnął ich do zrobienia czegoś. 
Możesz poprosić ich, aby zapisali swoje doświadczenia w dziennikach do studiowania 
pism świętych albo w notatnikach. Możesz krótko podzielić się jakimś swoim doświad-
czeniem, aby zachęcić uczniów do zastanowienia się nad ich własnymi doświadczeniami. 
Poinformuj uczniów, że w dalszej części lekcji poprosisz kilkoro z nich, aby podzielili się 
swoimi doświadczeniami z całą grupą.

Wyjaśnij uczniom, że dzisiaj będą studiować przykład kogoś, kto postępował zgodnie z na-
tchnieniem, chociaż nie rozumiał w pełni, dlaczego ma tak postąpić.

Niech uczniowie otworzą pisma na Słowach Mormona i odszukają (na dole strony lub 
w podsumowaniu rozdziału) datę, kiedy Mormon napisał tę księgę. Poproś ich, aby porów-
nali ją z datami z ksiąg Omniego i Mosjasza.

• Czego dowiadujemy się na podstawie tych dat o Słowach Mormona?

Pokaż ilustrację: Mormon streszcza płyty (62520; Album Ewangelia w malarstwie  [2009], 
nr 73).  Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Słowa Mormona 1:1–2. 
Pomóż uczniom zrozumieć, że Mormon napisał księgę zatytułowaną Słowa Mormona po 
tym, jak większość wydarzeń w Księdze Mormona miała już miejsce. Wyjaśnij, że Słowa 
Mormona pomagają nam zrozumieć, że Księga Mormona została opracowana z różnych 
zapisów. Ukazuje też, że temu procesowi towarzyszyło objawienie.

Aby pomóc uczniom wyobrazić sobie, jak Słowa Mormona, mniejsze płyty Nefiego i stresz-
czenie Mormona z większych płyt Nefiego pasują do siebie w Księdze Mormona, rozważ 
pokazanie im wykresu: „Płyty i ich związek z opublikowaną Księgą Mormona”, który 
znajduje się w aneksie na końcu podręcznika. Możesz także przed lekcją przygotować 
następujące rekwizyty:

Weź dwie książki i kartkę. Jedna książka powinna być dwa razy grubsza od drugiej. Na 
brzegu cieńszej książki przyklej kartkę z napisem: Mniejsze płyty Nefiego. Na brzegu grub-
szej księgi przyklej kartkę z napisem: Streszczenie Mormona z większych płyt Nefiego. Na 
kartce napisz: Słowa Mormona.

W celu skorzystania z tej pomocy wizualnej podczas lekcji weź do ręki książkę reprezentującą 
streszczenie Mormona z większych płyt Nefiego. Wyjaśnij, że zapisy z większych płyt Nefiego 
są głównym źródłem Księgi Mormona. Ze streszczenia tego zapisu, dokonanego przez Mor-
mona, Józef Smith przetłumaczył księgi: Mosjasza, Almy, Helamana, 3 Nefiego i 4 Nefiego.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Słowa Mormona 1:3. Poproś ich, aby 
odszukali, co odkrył Mormon po tym, jak streścił część dużych płyt Nefiego. Gdy uczniowie 
będą odpowiadać na pytanie, pomóż im zrozumieć, że wyrażenie „te płyty” odnosi się do 
mniejszych płyt Nefiego. Weź do ręki książkę reprezentującą mniejsze płyty Nefiego. Wyja-
śnij, że z tego zapisu Józef Smith przetłumaczył księgi od 1 Nefiego do Omniego.
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SŁOWA MORMONA–MOSJASZ 1

Niech uczniowie przeczytają fragment: Słowa Mormona 1:4–6 w celu dowiedzenia o tym, 
co myślał Mormon o mniejszych płytach Nefiego.

• Co podobało się Mormonowi w mniejszych płytach Nefiego?

• Co Mormon zrobił z mniejszymi płytami Nefiego?

Aby pokazać, że Mormon zawarł treść mniejszych płyt Nefiego w streszczeniu większych 
płyt Nefiego, umieść cieńszą książkę na grubszej.

Poproś uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Słowa Mormona 1:7. Poproś uczniów, 
aby odszukali, dlaczego Mormon zawarł mniejsze płyty Nefiego w swym streszczeniu 
większych płyt Nefiego.

• Dlaczego Mormon zawarł treść mniejszych płyt w swym streszczeniu większych płyt? 
(Postąpił zgodnie z podszeptem Ducha). Czy rozumiał wszystkie powody, dlaczego miał 
tak postąpić?

Pomóż uczniom dostrzec, że Mormon rozumiał część powodów, dla których mniejsze płyty 
mogły być ważne. Rozpoznał ich wielką duchową wartość i cieszył się proroctwami o Jezusie 
Chrystusie, jakie są w nich zawarte (zob. Słowa Mormona 1:4–6). Nie znał jednak wszystkich 
powodów, dlaczego musiał je uwzględnić w dodatku do części większych płyt, w których 
opisany jest ten sam okres historii. (Aby przeczytać o jednym powodzie, którego Mormon 
wówczas nie znał, przeczytajcie wprowadzenie do Słów Mormona w tym podręczniku).

Niech uczniowie w ciszy przyjrzą się fragmentowi: Słowa Mormona 1:7, wyszukując dok-
tryn, jakich Mormon nauczał o Panu. Upewnij się, że rozumieją, iż Pan wie o wszystkim i 
może przez nas działać w celu wykonania Swej woli.

• W jaki sposób te doktryny pomogły Mormonowi postąpić zgodnie z otrzymanym 
natchnieniem?

• W jaki sposób te prawdy mogą wam pomóc w otrzymywaniu podszeptów od Ducha?

Zachęć uczniów do przyjrzenia się sytuacji, jaką opisali lub nad jaką zastanawiali się na 
początku lekcji. Poproś kilku z nich, aby opowiedzieli o podszeptach, jakie otrzymali oraz 
jak postępowali zgodnie z nimi i co się wtedy wydarzyło. (Upewnij się, że rozumieją, iż nie 
muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne). Gdy uczniowie 
będą dzielić się swoimi doświadczeniami, możesz zadać im następujące pytania:

• Czy wiecie, jak wszystko ułożyłoby się, gdybyście postąpili zgodnie z tym podszeptem?

• Co zdeterminowało was i dodało wiary, abyście postąpili zgodnie z tym podszeptem?

Weź do ręki książkę symbolizującą streszczenie Mormona z większych płyt wraz z książką 
reprezentującą mniejsze płyty Nefiego. Następnie weź do ręki kartkę reprezentującą Słowa 
Mormona.

• Jakie miejsce zajmują Słowa Mormona w odniesieniu do przedstawionych zapisów?

Gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, umieść kartkę reprezentującą Słowa Mormona 
pomiędzy tymi dwoma książkami. Wyjaśnij, że Słowa Mormona są mostem pomiędzy 
mniejszymi płytami Nefiego a streszczeniem Mormona z większych płyt Nefiego.

Poproś uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Słowa Mormona 1:8. Poproś ich o odna-
lezienie, jakie nadzieje Mormon wiązał z wypełnieniem podszeptu, aby włączyć mniejsze 
płyty Nefiego do zbioru wszystkich zapisów.

Podkreśl, że wszystkie studiowane do tej pory przez uczniów zapisy w Księdze Mormona 
(1 Nefi–Omni) są dla nich dostępne, ponieważ Mormon postąpił zgodnie z duchowym 
natchnieniem, aby dołączyć mniejsze płyty.

• W jaki sposób posłuszeństwo Mormona wobec podszeptów Ducha Świętego pobłogo-
sławiło wasze życie?

• Za które z nauk zawartych w księgach od 1 Nefiego do Omniego jesteście wdzięczni? 
Dlaczego jesteście za nie wdzięczni?

• Zastanówcie się nad gotowością Mormona, by podążać za duchowymi podszeptami. Jaki 
wpływ na nasze życie ma chęć do podążania za duchowymi podszeptami? Jak ta chęć 
może wpłynąć na życie innych ludzi? (Wyjaśnij, że Pan może błogosławić innych ludzi 
poprzez nas, kiedy postępujemy zgodnie z podszeptami Ducha Świętego).

Złóż świadectwo, że gdy jesteśmy wierni podszeptom Ducha Świętego, Pan działa w nas 
„według Jego woli” (Słowa Mormona 1:7).
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Słowa Mormona 1:12–18
Król Beniamin ustanawia pokój w kraju
Napisz na tablicy: od sporów do pokoju. Wyjaśnij, że we fragmencie: Słowa Mormona 1:12–
18 opisane jest pokrótce panowanie króla Beniamina. Ten prawy mężczyzna zmierzył się z 
wieloma przeciwieństwami podczas swej służby jako prorok i król ludu. Poproś uczniów, 
aby usiedli w parach i przeczytali fragment: Słowa Mormona 1:12–18. Poproś, aby zastano-
wili się nad tym, co zrobili król Beniamin oraz inni prorocy, aby ustanowić pokój w kraju.

Kiedy uczniowie przeczytają zadany fragment, poproś ich o napisanie w dziennikach do 
studiowania pism świętych zdania podsumowującego to, co zrobili król Beniamin i jego 
lud, aby przejść od sporów do pokoju. Poproś kilku uczniów, aby zapisali swoje oświadcze-
nia na tablicy. Podsumowania uczniów mogą brzmieć na przykład tak:

Kiedy dajemy się prowadzić prorokom, zgodnie z ich natchnieniem, możemy usta-
nowić pokój.

Mając siłę w Panu, możemy stawiać czoła wyzwaniom.

Jesteśmy powołani, aby pracować ze wszystkich sił, abyśmy mogli ustanowić pokój.

Skieruj uwagę uczniów na fragment: Słowa Mormona 1:17, w którym Mormon mówi o tym, 
że król Beniamin i „wielu świętych ludzi […] głosili słowo Boże z mocą i władzą”. Wyjaśnij, 
że podczas kilku następnych lekcji uczniowie będą studiować kazanie króla Beniamina, 
które jest przykładem mocy i upoważnienia jego nauczania.

Mosjasz 1:1–8
Król Beniamin uczy swych synów o ważności pism świętych
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że nic nie wiedzą na temat pism świętych.

• Jakby wyglądało wasze życie, gdybyście nigdy nie posiadali pism świętych?

• Bez których prawd byłoby wam najtrudniej żyć?

Pokrótce przedstaw księgę Mosjasza. Wyjaśnij, że początek tej księgi ukazuje pragnienia 
króla Beniamina, aby jego synowie nadal uczyli się z pism świętych (zob. Mosjasz 1:2). Gdy 
król Beniamin nauczał swych synów, wyjaśnił, że ich życie byłoby inne, gdyby nigdy nie 
otrzymali pism świętych.

Poproś kilku uczniów, aby po kolei przeczytali na głos fragment: Mosjasz 1:3–8. Poproś 
resztę grupy, aby wyszukała, w jaki sposób Nefici byli błogosławieni, ponieważ posiadali 
pisma święte. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, czego się nauczyli.

• W jaki sposób, zdaniem króla Beniamina, pisma święte miały pomóc jego synom?

• Jaki związek ma, wedle słów króla Beniamina, badanie pism świętych z przestrzeganiem 
przykazań Boga? (Pomimo użycia różnych słów w odpowiedziach uczniowie powinni 
rozpoznać następującą prawdę: Badanie pism świętych pomaga nam poznawać przy-
kazania i ich przestrzegać. Możesz zaproponować, aby uczniowie zapisali tę prawdę w 
swych pismach świętych obok fragmentu: Mosjasz 1:3–8).

• Kiedy studiowanie pism świętych pomogło wam przestrzegać przykazań?

Podziel się swoim świadectwem o tym, że pisma święte są prawdziwe i pomagają nam 
w przestrzeganiu przykazań.

Napisz na tablicy poniższe pytania. (Możesz napisać je jeszcze przed lekcją).

Co król Beniamin chciał ogłosić w związku ze swoim synem Mosjaszem?

Co król Beniamin powiedział o „imieniu”, które odróżniałoby lud?

Dlaczego Nefici nie zostali zniszczeni przez Lamanitów?

Jakimi przedmiotami miał zająć się Mosjasz na prośbę króla Beniamina?

Poproś uczniów, aby przekonali się, na ile z tych pytań mogą znaleźć odpowiedzi we frag-
mencie: Mosjasz 1:10–18 w ciągu jednej minuty.

Kiedy uczniowie krótko odpowiedzą na pytania, powiedz, że podczas kilku następnych lek-
cji będą studiować kazanie, które król Beniamin wygłosił do swego ludu, a w którym podał 
im „imię, które nigdy nie zostanie wymazane, jeśli nie popadną w grzech” (Mosjasz 1:12).

Pozwalanie uczniom 
na wypowiadanie się 
własnymi słowami
Gdy uczniowie opisują 
doktryny i zasady, jakie 
znajdują w pismach 
świętych, nie mów, że 
ich odpowiedzi są złe, je-
dynie z tego powodu, że 
różnią się od słów uży-
tych w tym podręczniku. 
Jeśli jednak wypowiedź 
ucznia nie jest poprawna 
pod względem doktry-
nalnym, twoim obo-
wiązkiem jest delikatnie 
pomóc mu ją zmienić. 
Takie postępowanie 
może być okazją do 
ważnego doświadczenia 
związanego z uczeniem 
się przy jednoczesnym 
utrzymaniu atmosfery 
miłości i zaufania.
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Wprowadzenie
Pod koniec swego życia król Beniamin pragnął wygłosić 
ostatnie kazanie do swego ludu. Kazanie zapisane w 
rozdziałach: Mosjasz 2–5 jest tematem tej lekcji, jak 
też lekcji: 53–55. Na początku kazania opowiadał on o 

swej posłudze pośród tego ludu, podkreślając, że gdy 
służymy Bogu, służymy bliźnim. Świadczył też o szczęśli-
wym stanie tych, którzy przestrzegają przykazań Boga.

LEKCJA 52

Mosjasz 2

Propozycje dotyczące nauczania
Uwaga: Podane tutaj podsumowanie może być pomocne, jeśli zdecydujesz się na omówie-
nie dyskursu króla Beniamina na początku tej lekcji.

Pod koniec swego życia król Beniamin przemówił do ludu swego królestwa zgromadzo-
nego w pobliżu świątyni w Zarahemli. Zdał sprawę ze swej służby wobec tego ludu i 
oświadczył, że ma czyste sumienie przed Bogiem oraz przedstawił swego syna Mosjasza 
jako nowego króla. Wygłaszając swój ostatni dyskurs, który znajduje się w rozdziałach: 
Mosjasz 2–5, król Beniamin poruszył kilka tematów. Mówił o tym, jak ważna jest służba 
bliźnim, o naszym wiecznym długu wobec Ojca w Niebie za służbę i Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa, o konieczności wyzbycia się naturalnego człowieka, o wierze w Boga 
prowadzącej ku zbawieniu, o dzieleniu się majętnościami dla niesienia ulgi ubogim, o 
otrzymaniu odpuszczenia grzechów i stawaniu się synami i córkami Chrystusa poprzez 
wiarę i stałe czynienie dobra. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział: Mosjasz 3, który 
zawiera przesłanie, jakie król Beniamin otrzymał od anioła.

Mosjasz 2:1–9
Rodziny gromadzą się i przygotowują do otrzymania słów króla Beniamina
W górnej części tablicy napisz następujące pytania: Kto? Gdzie? Co? Dlaczego?

Poproś uczniów, aby po cichu poszukali na nie odpowiedzi we fragmencie: Mosjasz 2:1–6. 
Po przeczytaniu tego fragmentu poproś uczniów o zapisanie na tablicy jak największej liczby 
szczegółów w odpowiedzi na każde z pytań. (Możesz wyjaśnić, że lud ten przygotował się 
na otrzymanie słów króla Beniamina, składając ofiary według prawa Mojżesza. Poprzez te 
ofiary lud dał wyraz wdzięczności Bogu oraz okazał swoje oddanie wobec Niego).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 2:9 oraz wyszukanie słów i 
wyrażeń, które wskazują na to, co król Beniamin chciał, aby ludzie robili podczas słuchania 
jego słów.

• Jak myślicie, na podstawie słów i wyrażeń, jakie odnaleźliście, co sądził król Beniamin 
o swoim przesłaniu?

• Zgodnie z ostatnią częścią fragmentu: Mosjasz 2:9, co — według króla Beniamina — 
stanie się, jeśli ludzie otworzą swoje uszy i serca na jego przesłanie?

• Jak myślicie, co oznacza otworzyć uszy i serca na słowa tych, którzy są powołani do 
nauczania?

Zachęć uczniów, aby pamiętali o prośbie króla Beniamina, gdy będą studiować jego prze-
słanie i słuchać słów proroków świętych w dniach ostatnich.

Mosjasz 2:10–28
Król Beniamin naucza o ważności służby Bogu i służby wzajemnej oraz o naszym 
wiecznym długu wobec Boga
Pokaż uczniom ilustrację: Król Beniamin przemawia do ludu (62298; Album Ewangelia w 
malarstwie [2009], nr 74). Przypomnij im, że król Beniamin wezwał swój lud, aby ogłosić, 
że jego syn Mosjasz zajmie jego miejsce i aby dać im „imię, którym będą wyróżnieni ponad 
wszystkie inne ludy wyprowadzone przez Pana Boga z Jerozolimy” (zob. Mosjasz 1:9–12).

Omawianie dłuższych 
dyskursów
W podręczniku tym 
poświęcono wiele 
uwagi długim proro-
czym dyskursom takim 
jak ten w rozdziałach: 
Mosjasz 2–5. Na ich 
przestudiowanie często 
poświęca się więcej niż 
jedną lekcję. Pomocne 
może być przedstawie-
nie krótkich omówień 
tych dyskursów. W 
przypadku dzisiejszej 
lekcji omówienie może 
pomóc uczniom zyskać 
głębsze zrozumienie celu 
kazania króla Beniamina 
i „wielką przemianę” w 
sercu, jakiej doświadczył 
lud, gdy go słuchał (zob. 
Mosjasz 5:2).
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Przeczytaj na głos fragment: Mosjasz 2:10–15. Poproś uczniów o wyszukanie wyrażeń wy-
kazujących, że w swej służbie król Beniamin troszczył się o lud, a nie o własną pozycję czy 
uznanie. Poproś uczniów, aby podnieśli rękę do góry za każdym razem, gdy usłyszą jedno z 
tych wyrażeń. Gdy podniosą ręce, przerwij czytanie i poproś o wyjaśnienie, co rozpoznali i 
jak to świadczy o królu Beniaminie.

W ramach tej dyskusji podziel się następującą wypowiedzią Prezydenta Howarda W. Huntera:

„Nie skupiajcie się zbytnio na statusie społecznym. […] Ważne jest, gdy jesteśmy doce-
niani. Powinniśmy koncentrować się na prawości, a nie uznaniu, na służbie, a nie na statu-
sie społecznym” („To the Women of the Church”, Ensign, listopad 1992, str. 96).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 2:16–17 i rozpoznanie, czego 
pragnął nas nauczyć król Beniamin. Pomóż im dostrzec, że gdy służymy bliźnim, służymy 
Bogu. Napisz następujące oświadczenie na tablicy. Zwróć uwagę na to, że werset Mosjasz 
2:17 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz również zachęcić uczniów do 
zaznaczenia tego fragmentu w szczególny sposób tak, aby mogli go łatwo odnaleźć.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, kiedy służyli bliźnim.

• W jakim sensie wasza służba wobec bliźnich była także służbą wobec Boga?

• Kiedy inni ludzie pobłogosławili wasza życie poprzez służbę? W jakim sensie służba, 
jaką wyświadczyli dla was, była też służbą dla Boga?

Poproś kilku uczniów, aby po kolei przeczytali na głos fragment: Mosjasz 2:18–24, 34.

• Dlaczego król Beniamin mówi o sobie i swoim ludzie, że są „sługami nie przynoszącymi […] 
korzyści”?. (Możesz wytłumaczyć, że ludzie generują zysk, kiedy otrzymują więcej niż dają. 
Dla naszego Ojca w Niebie jesteśmy sługami nie przynoszącymi korzyści, ponieważ daje 
nam On błogosławieństwa, które są zawsze cenniejsze niż służba, jaką od nas otrzymuje).

• Jakie otrzymaliście błogosławieństwa, za które macie dług wobec Boga?

• Dlaczego ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że jesteśmy „wiecznie zadłu-
żeni” u Boga? (Odpowiedzi mogą być następujące: kiedy zdajemy sobie sprawę, iż 
jesteśmy zadłużeni wobec Boga, nasza wdzięczność wzrasta i pragniemy przestrzegać 
przykazań oraz bardziej chcemy służyć bliźnim).

Wyjaśnij, że we fragmencie: Mosjasz 2:34, wyrażenie dług wdzięczności oznacza, że wszystko 
zawdzięczmy Bogu. Poproś uczniów, aby zastanowili się, jak mogą „[okazać wdzięczność] 
Ojcu w Niebie za wszystko co [mają] i czym [są]”. Złóż świadectwo, że gdy przestrzegamy 
przykazań Boga i dążymy do szczerej służby, On nam błogosławi.

Mosjasz 2:29–41
Król Beniamin wzywa swój lud do posłuszeństwa Bogu
Napisz: UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO na tablicy. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o 
sytuacji, gdy widzieli znak z użyciem tego słowa lub inny, który miał podobne znaczenie. 
Zwróć uwagę, że takie ostrzeżenia mogą nas chronić lub uratować nam życie.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 2:32–33, 36–38 i wyszukanie, 
czego król Beniamin kazał się ludziom wystrzegać. Być może będziesz musiał wyjaśnić, że 
we fragmencie: Mosjasz 2:33 słowo niedola oznacza smutek i cierpienie.

• Jakie ostrzeżenia król Beniamin przekazał swemu ludowi?

• Skąd możemy się dowiedzieć, że zaczynamy podążać złą drogą? Dlaczego ważne jest, 
aby się w takiej sytuacji szybko zorientować?

• Zgodnie z fragmentem: Mosjasz 2:38, jakie konsekwencje ponoszą ci, którzy umierają 
w swych grzechach?

Możesz podkreślić, że nauki zawarte we fragmencie: Mosjasz 2:36 oznaczają, że dana 
osoba poprzez swe własne zachowanie może odsunąć od siebie Ducha Pana. Starszy 
David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów przemawiał o znaczeniu rozpoznawa-
nia, że oddalamy się od Ducha:

„Powinniśmy dołożyć […] starań, by rozróżnić, kiedy ‘[odseparowujemy się] od Ducha 
Pana, że nie będzie miał w [nas] miejsca, aby prowadzić [nas] ścieżkami mądrości, aby Pan 
mógł [nam] szczęścić, błogosławić [nas] i zachować’ (Mosjasz 2:36). […]

Mosjasz 2:17  
to fragment do opano-
wania. Zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania, który 
znajduje się na końcu 
lekcji, aby pomóc 
uczniom w jego 
zapamiętaniu.



197

MOSJASZ 2

[…] Jeśli myślimy, widzimy, 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 jeśli 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 powinniśmy je odrzucić, dlatego rzeczy te z 
pewnością nie są dla nas właściwe” („Aby zawsze mogli mieć z sobą Jego Ducha”, Ensign 
lub Liahona, maj 2006, str. 28).

• Co, wedle słów Starszego Bednara, odsuwa nas od Ducha Świętego?

• Skąd mamy wiedzieć, że odsunęliśmy się od Ducha Świętego?

Napisz: PAMIĘTAJ i ROZWAŻAJ na tablicy obok słowa UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 2:40–41. Poproś 
resztę grupy, aby znaleźli w tekście, co — według króla Beniamina — jego lud miał rozwa-
żać i zapamiętać. Gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, możesz podkreślić wagę nauk 
króla Beniamina i zapisać na tablicy następującą prawdę: Jeśli będziemy przestrzegać 
przykazań, będziemy błogosławieni zarówno docześnie, jak i duchowo.

• Kiedy byliście świadkami lub sami doświadczyliście szczęścia, którego źródłem było 
posłuszeństwo przykazaniom Pana?

Złóż świadectwo o prawdziwości tego, co omawiali dzisiaj uczniowie. Zakończ lekcję, zachę-
cając uczniów do wyznaczenia konkretnych celów, aby byli bardziej posłuszni w tym, co aku-
rat sprawia im trudność i aby udoskonalili się w jednym z aspektów poruszonych w Rozwoju 
Osobistym (dla młodych kobiet) lub w Obowiązku wobec Boga (dla młodych mężczyzn).

Fragment do opanowania — Mosjasz 2:17
Poproś uczniów o przeczytanie fragmentów: Mosjasz 2:17, Ew. Mateusza 22:36–40 i Ew. 
Mateusza 25:40. Fragmenty z Ewangelii Mateusza pomogą zgłębić doktrynę, powiększyć 
zrozumienie i wyjaśnią fragment: Mosjasz 2:17. Możesz zachęcić uczniów do stworzenia 
łańcuszka z pism świętych, zapisując: Ew. Mateusza 22:36–40 obok fragmentu: Mosjasz 
2:17, Ew. Mateusza 25:40 obok fragmentu: Ew. Mateusza 22:36–40 i Mosjasz 2:17 obok 
fragmentu: Ew. Mateusza 25:40.

Poproś kilku uczniów, aby opowiedzieli o czasie, gdy czuli, że służą Bogu, wykonując służbę 
wobec bliźnich.

Poproś uczniów o wykonanie służby wobec kogoś przed następną lekcją w seminarium. 
Zasugeruj, żeby przygotowali się do podzielenia się swoim doświadczeniem związanym z 
tym zadaniem (upewnij się, że rozumieją, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które 
są zbyt osobiste lub prywatne).

Możesz także dać uczniom wyzwanie, by nauczyli się na pamięć fragmentu: Mosjasz 2:17 
przed następną lekcją.

Złóż świadectwo, że kiedy szczerze służymy bliźnim, służymy Panu.

Uwaga: Z powodu charakteru i długości tej lekcji, możesz przeprowadzić to zadanie innego 
dnia, kiedy będziesz mieć więcej czasu.

Komentarz i tło historyczne
Mosjasz 2:33, 38–39. „Wieczna kara”, „ogień, 
który nie gaśnie” i „niekończąca się męka”

Ostrzegając przed konsekwencjami buntu przeciw 
Bogu, król Beniamin użył zwrotów: „wieczna kara” 

(Mosjasz 2:33), „ogień, który nie gaśnie” (Mosjasz 2:38) 
i „niekończąca się męka” (Mosjasz 2:39). Aby lepiej 
zrozumieć te zwroty, przeczytajcie słowa Pana we frag-
mencie: Nauki i Przymierza 19:6–12.
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Mosjasz 3
Wprowadzenie
Król Beniamin, kontynuując przemowę do swego ludu, 
przytoczył słowa, które skierował do niego anioł na 
temat posługi Jezusa Chrystusa. Król Beniamin złożył 
świadectwo, że poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i 
pokutę osoby, które zgrzeszyły, zostaną zbawione. 

Nauczał też, że poprzez Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa, każdy człowiek, który poddaje się wpływowi 
Ducha Świętego, „[odsuwa to], co jest w nim naturalne, 
stając się świętym” (Mosjasz 3:19).

Propozycje dotyczące nauczania
Uwaga: Jeśli podczas poprzedniej lekcji zachęciłeś uczniów do zastosowania i nauczenia się 
na pamięć fragmentu: Mosjasz 2:17, rozważ umożliwienie im podzielenia się ich doświad-
czeniami w czasie dzisiejszej lekcji. Uważaj, aby omawianie tych doświadczeń nie zajęło 
zbyt wiele czasu. Pozostaw wystarczająco dużo czasu na omówienie doktryn i zasad zawar-
tych w rozdziale: Mosjasz 3.

Mosjasz 3:1–10
Król Beniamin przekazuje słowa anioła na temat Zadośćuczynienia  
Jezusa Chrystusa
Postaw na stole pustą szklankę oraz pojemnik z wodą. Poproś któregoś z uczniów, aby po-
kazał, ile wody nalałby do szklanki osoby, która tylko chce jej skosztować. Następnie poproś, 
aby pokazał, ile wody nalałby osobie, która chce ugasić pragnienie. Poproś uczniów, aby 
zastanowili się nad następującym pytaniem:

• Jeśli woda symbolizuje radość, to ile chcielibyście jej znaleźć w swojej szklance?

Wyjaśnij uczniom, że nauki zawarte w rozdziale: Mosjasz 3 pomogą im dostrzec, jak mogą 
zostać napełnieni radością.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 3:2–5. Poproś, aby 
reszta grupy wskazała źródło przesłania króla Beniamina w rozdziale: Mosjasz 3.

Podkreśl fakt, że rozdział: Mosjasz 3 zawiera przesłanie anioła, „[dobrą nowinę] wielkiej 
radości” (Mosjasz 3:3). Poproś kilku uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 
3:5–10. Poproś, aby wszyscy w klasie wyszukali słowa i wyrażenia, które pomogą im w lep-
szym docenieniu misji Jezusa Chrystusa. Możesz zasugerować, żeby zaznaczyli te słowa czy 
wyrażenia. Poproś kilku uczniów, aby podzielili się wyrazami i wyrażeniami, które odnaleźli.

• W jaki sposób fragment: Mosjasz 3:7 pomaga w zrozumieniu misji Zbawiciela?

• Jak myślicie, dlaczego anioł powiedział, że to przesłanie przyniesie wielką radość?

Poproś uczniów, aby w jednym zdaniu podsumowali fragment: Mosjasz 3:5–10 i zapisali 
je w dziennikach do studiowania pism świętych lub w notatnikach. Po zakończeniu pisa-
nia poproś kilkoro z uczniów o podzielenie się tym, co zapisali. Podsumowanie uczniów 
powinno pokazać, czy zrozumieli oni naukę udzieloną przez anioła, że Jezus Chrystus 
cierpiał, abyśmy mogli zostać zbawieni z naszych grzechów.

Możesz uzupełnić odpowiedzi uczniów, zadając następujące pytanie:

• Jakie uczucia ogarniają was, kiedy myślicie o tym, co uczynił dla was Zbawiciel?

Aby pomóc uczniom pogłębić zrozumienie cierpienia Zbawiciela, przeczytaj następującą 
wypowiedź Starszego Jamesa E. Talmage’a z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Agonia Chrystusa w ogrodzie jest niezgłębiona przez ograniczony umysł 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 doświadczyć. 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 

Zadawanie pytań, 
które zachęcają 
uczniów do dzielenia 
się swoimi uczuciami 
i świadectwem
Aby pomóc uczniom w 
dzieleniu się uczuciami 
i świadectwami, rozważ 
zadawanie pytań, które 
pomogą im zastanowić 
się nad przeżytymi do-
świadczeniami związa-
nymi z omawianą zasadą 
czy doktryną. Możesz 
powiedzieć: „W jaki 
sposób dowiedzieliście 
się, że… ?” lub „Kiedy 
czuliście… ?”. Następnie 
poproś ich o podzielenie 
się doświadczeniami i 
uczuciami. Dzięki temu 
Duch Święty zaświadczy 
o prawdzie im oraz oso-
bom obecnym na lekcji.
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godzinie udręki Chrystus zmagał się i pokonał koszmar, jaki tylko Szatan — ‘książę tego 
świata’ — mógłby zgotować. […] W pewnym sensie, realnie i faktycznie, chociaż dla czło-
wieka 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).

Mosjasz 3:11–27
Król Beniamin świadczy, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy 
odsunąć naturalnego człowieka i stać się świętymi
Powiedz uczniom, że król Beniamin podzielił się tym, co anioł powiedział o różnych gru-
pach ludzi i o tym, jak Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa odnosi się do każdej z tych grup. 
Napisz na tablicy następujące pytania. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 
Mosjasz 3:11–13, 16 i wyszukanie odpowiedzi na następujące pytania:

W jaki sposób Zadośćuczynienie odnosi się do:

Tych, którzy umierają bez znajomości ewangelii?

Tych, którzy buntują się przeciw Bogu i umyślnie grzeszą?

Dzieci, które umarły przed osiągnięciem wieku odpowiedzialności?

Po upływie wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami. 
(Aby pomóc im odpowiedzieć na pierwsze pytanie, możesz poprosić ich o przeczytanie frag-
mentu: Nauki i Przymierza 137:7–10. Aby pomóc im odpowiedzieć na trzecie pytanie, mo-
żesz poprosić ich o przeczytanie fragmentów: Moroni 8:8, 17 i Nauki i Przymierza 29:46–47).

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Aposto-
łów o wpływie, jaki Zadośćuczynienie ma na wszystkie dzieci Ojca w Niebie:

„Czytamy […], że ‘Jego krew zadośćuczyni za grzechy tych, którzy umarli nie wiedząc, czego 
wymagał od nich Bóg, a więc grzeszyli nieświadomie’ (Mosjasz 3:11). Podobnie ‘krew Chrystusa 
czyni zadość za [małe dzieci]’ (Mosjasz 3:16). Nauki o tym, że zmartwychwstanie i oczyszczająca 
moc zadośćuczynienia jest dla wszystkich, zaprzeczają twierdzeniu, iż łaska Boska zbawia tylko 
niektórych wybrańców. Jego łaska jest dla wszystkich. Nauki z Księgi Mormona powiększają 
naszą wizję, zwiększają nasze zrozumienie wszechogarniającej miłości Boga i uniwersalnego 
wpływu, jaki miało Jego Zadośćuczynienie na wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują” 
(„Wszyscy ludzie, gdziekolwiek się znajdują”, Ensign lub Liahona, maj 2006, str. 77).

• Jakiej zasady uczymy się z fragmentu: Mosjasz 3:12 o tym, jak Zadośćuczynienie odnosi 
się do nas? (Zostaniemy zbawieni z naszych grzechów, gdy wykażemy się wiarą 
w Jezusa Chrystusa i odpokutujemy).

• Co się stanie, zgodnie z tym wersetem, z tymi, którzy nie wykazują się wiarą w Jezusa 
Chrystusa i nie pokutują?

Zwróć uwagę na to, że Mosjasz 3:19 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz 
również zachęcić uczniów do zaznaczenia tego fragmentu w szczególny sposób, tak aby 
mogli go łatwo odnaleźć. Zwróć także ich uwagę, że we fragmencie: Mosjasz 3:19 anioł 
używa terminu: „naturalny człowiek”. Aby pomóc uczniom w zrozumieniu tego wyrażenia, 
przeczytaj następujące wyjaśnienie z Guide to the Scriptures [Przewodnika po pismach]:

Naturalny człowiek to „osoba, która poddaje się raczej pasjom, pragnieniom i apetytom oraz 
zmysłom ciała niż podszeptom Ducha Świętego. Taka osoba pojmuje fizyczne sprawy, a nie 
duchowe. Wszyscy ludzie są cieleśni i śmiertelni za przyczyną upadku Adama i Ewy. Każda 
osoba musi narodzić się ponownie przez zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa” (Guide to the 
Scriptures, „Natural Man”, adres internetowy: scriptures.lds.org).

Napisz na tablicy następujące pytania. Niech uczniowie w ciszy wyszukają na nie odpo-
wiedzi we fragmencie: Mosjasz 3:19.

W jaki sposób anioł opisał relację naturalnego człowieka i Boga?

Jak możemy odsunąć, zgodnie z tym wersetem, naturalnego człowieka?

Zwróć uwagę, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, osoba może osiągnąć więcej 
niż tylko zaprzestanie bycia „naturalnym człowiekiem”. Człowiek taki „[staje się] świę-
tym”. Oprócz zbawienia nas z grzechów Zbawiciel zmienia nas w lepszych ludzi, niż 
moglibyśmy się stać o własnych siłach. Pomaga nam stawać się bardziej Jemu podobnymi. 
Aby pomóc uczniom zrozumieć tę doktrynę, przeczytaj następującą wypowiedź Starszego 
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

Mosjasz 3:19 to 
fragment do opanowa-
nia. Zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania, który 
znajduje się na końcu 
lekcji, aby pomóc 
uczniom w jego 
zapamiętaniu.
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„Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste 
dłonie i niewinne serce [zob. Psalm 24:3–4].

Pozwólcie, że zasugeruję, że ręce są oczyszczone poprzez proces porzucenia 
naturalnego człowieka oraz przez przezwyciężenie grzechu i złych wpływów 
w naszym życiu dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela. Serca są oczyszczone, 
gdy otrzymujemy Jego wzmacniającą siłę do czynienia dobra i stawania się 
lepszym. Wszystkie nasze godne pragnienia i dobre uczynki — mimo że są 
niezbędne — nigdy nie uczynią rąk i serca czystymi. To Zadośćuczynienie 

Jezusa Chrystusa przynosi zarówno oczyszczającą, jak i odkupicielską moc, która pomaga 
nam w przezwyciężaniu grzechu, oraz moc uświęcającą i wzmacniającą, która pomaga nam 
w stawaniu się lepszymi, niż kiedykolwiek moglibyśmy być, polegając jedynie na własnej 
sile. Nieskończone Zadośćuczynienie jest zarówno dla grzesznika, jak i świętego w każdym 
z nas” („Czyste ręce i czyste serce”, Ensign lub Liahona, listopad 2007, str. 83).

Aby pomóc uczniom podsumować doktryny, o jakich uczyli się we fragmencie: Mosjasz 
3:19, zapytaj:

• Jakie prawdy ewangelii odnaleźliście we fragmencie: Mosjasz 3:19?

Uczniowie mogą wymienić następujące doktryny zawarte w tym wersecie:

Naturalny człowiek jest wrogiem Boga.

Gdy podporządkowujemy się wpływowi Ducha Świętego, odsuwamy naturalnego 
człowieka.

Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy odsunąć naturalnego człowieka 
i stać się świętymi.

Poproś uczniów, aby w swych dziennikach do studiowania pism świętych zapisali odpo-
wiedź na jedno z poniższych pytań. (Możesz napisać te pytania na tablicy dla całej klasy, 
rozdać ich kopie na kartkach lub powoli je odczytać, tak aby uczniowie zdążyli zanotować 
je w dziennikach do studiowania pism świętych).

• Co możecie zrobić, aby bardziej poddać się „wpływowi Ducha Świętego”? Co zrobicie 
w ciągu nadchodzącego tygodnia, aby polepszyć tę sferę życia?

• Jakie cechy dziecka wymienione we fragmencie: Mosjasz 3:19 musicie w sobie rozwinąć? 
Co zrobicie w ciągu nadchodzącego tygodnia, aby rozwinąć tę cechę?

Aby pomóc uczniom zyskać większą wdzięczność za Zadośćuczynienie Zbawiciela, 
przeczytaj fragment: Mosjasz 3:23–26. Wyjaśnij, że określenie „kielich gniewu Boga” w 
wersecie 26 dotyczy przyszłego cierpienia tych osób, które z rozmysłem grzeszą i nie poku-
tują. Następnie poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Nauki i Przymierza 19:16–19 i 
wyszukanie słowa: kielich w wersecie 18.

• Co uczynił Jezus Chrystus, abyśmy nie musieli wypić „z kielicha gniewu Boga”? (Sam 
wychylił ten kielich, biorąc na Siebie karę za nasze grzechy. Jeśli naprawdę odpokutu-
jemy, nie będziemy musieli znosić tej kary).

Zakończ, dzieląc się swoim świadectwem o prawdach omówionych podczas tej lekcji.

Fragment do opanowania — Mosjasz 3:19
Podziel uczniów na pary, aby pomóc im nauczyć się tego fragmentu na pamięć: Mosjasz 3:19. 
Poproś ich o wspólne przeczytanie fragmentu: Mosjasz 3:19. Niech każdy w parze czyta co 
drugie słowo. Poproś ich o kilkakrotne powtórzenie tego ćwiczenia. Możesz zmienić trochę 
to ćwiczenie, prosząc osoby w parach, aby czytały za każdym razem dwa lub trzy słowa.

Powtarzanie tego ćwiczenia pomoże uczniom zapoznać się z zawartością wersetu i ułatwi 
im zapamiętanie całego wersetu. Daj im wyzwanie, aby samodzielnie dokończyli uczenie 
się na pamięć wersetu: Mosjasz 3:19.

Uwaga: Z powodu charakteru i długości tej lekcji ćwiczenie zapamiętywania fragmentu 
z pisma świętego możesz przeprowadzić innego dnia, gdy będziesz miał więcej czasu.
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Mosjasz 4
Wprowadzenie
Ludzie poruszeni naukami króla Beniamina odpokuto-
wali i otrzymali odpuszczenie swych grzechów. Zostali 
„napełnieni radością” i „[spokojem] sumienia” (Mosjasz 
4:3). Król Beniamin nadal ich nauczał, pomagając im 
zrozumieć, co muszą zrobić, aby ich grzechy „[pozostały 

im] na zawsze odpuszczone” (Mosjasz 4:12). Czyniąc 
tak, przyrównał ich do żebraków, których zbawienie 
zależy od woli Boga. Ostrzegł ich również przed niebez-
pieczeństwem zaniedbania kontrolowania myśli, słów i 
uczynków.

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 4:1–8
Lud króla Beniamina otrzymał odpuszczenie grzechów i zostali przepełnieni radością 
i pokojem
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującym pytaniem:

• Skąd możemy się dowiedzieć, że otrzymaliśmy przebaczenie grzechów?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Harolda B. Lee:

„Gdy stanie się tak, że zrobicie wszystko, co w waszej mocy, aby odpokuto-
wać za swe grzechy, bez względu na to, kim i gdzie jesteście, oraz naprawicie 
wszystko i uczynicie zadość na miarę swoich możliwości; a jeśli było to coś, 
co ma wpływ na wasze członkowstwo w Kościele, udacie się do odpowied-
nich przedstawicieli władz — wówczas będziecie chcieli uzyskać potwierdze-
nie tego, czy Pan przyjął wasze starania. Będziecie badać swoją duszę i jeśli 

znajdziecie w niej spokój sumienia, będzie to dla was znakiem, że Pan przyjął waszą 
pokutę” („Stand  Ye in Holy Places”, Ensign, lipiec 1973, str. 122).

Przypomnij uczniom, że król Beniamin podzielił się słowami wypowiedzianymi przez 
anioła na temat tego, jak otrzymać odpuszczenie grzechów. Możesz im przypomnieć słowa 
anioła, w szczególności te na temat naturalnego człowieka, który jest wrogiem Boga i na 
temat konsekwencji czekających na te osoby, które umrą, nie odpokutowawszy za swe 
grzechy (zob. Mosjasz 3:19, 23–27).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 4:1–2 i wyszukanie wyrażeń, 
które wskazują na to, jak lud króla Beniamina przyjął słowa anioła. Niech kilku uczniów 
podzieli się tym, co znaleźli. Jeśli uczniowie potrzebują pomocy w zrozumieniu wyraże-
nia „cielesny stan”, wyjaśnij, że słowo cielesny oznacza przeciwieństwo słowa duchowy. 
Odnosi się raczej do fizycznych żądz niż do duchowego pragnienia przybliżenia się do 
Pana. Możesz poprosić uczniów o przeczytanie fragmentu: Alma 41:11, a następnie o 
wyjaśnienie własnymi słowami wyrażenia „cielesny stan”. Aby pomóc uczniom zrozu-
mieć wyrażenie: „mniej niż proch ziemi”, poproś ich o przeczytanie fragmentu: Helaman 
12:4–8. Następnie poproś, aby własnymi słowami wyjaśnili, w jakim sensie ktoś, kto 
odmawia podążania za radami Pana, może znaczyć mniej niż proch ziemi. Upewnij się, 
że rozumieją, iż Ojciec w Niebie nie uważa, że Jego dzieci są mniej cenne niż proch ziemi.

Zwróć uwagę na to, że lud ten rozpoznał swój grzeszny stan, odpokutował, wykazując się 
wiarą w Jezusa Chrystusa i w Jego Zadośćuczynienie. Poproś jednego z uczniów o przeczy-
tanie na głos fragmentu: Mosjasz 4:3. Poproś resztę grupy, aby zwrócili uwagę, skąd lud ten 
dowiedział się, że odpuszczono mu ich grzechy.

• Zgodnie z wersetem: Mosjasz 4:3, jakie uczucia spływają na tych, którzy otrzymali prze-
baczenie od Pana?

• Lud ten otrzymał odpuszczenie swych grzechów z powodu niezmiernej „[wiary] w 
Jezusa Chrystusa”. Jakie czyny były wyrazem ich wiary? (Zob. Mosjasz 4:1–2).
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• Opowiedzcie własnymi słowami, skąd możemy dowiedzieć się — według fragmentu 
Mosjasz 4:1–3 — o otrzymaniu odpuszczenia grzechów? (Jedna z możliwych odpo-
wiedzi brzmi: gdy wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa i szczerze pokutu-
jemy, otrzymujemy odpuszczenie naszych grzechów. Możesz poprosić uczniów, 
aby zaznaczyli kluczowe słowa i wyrażenia we fragmencie: Mosjasz 4:1–3, które mówią 
o tej zasadzie).

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Neila L. Andersena z Kworum Dwunastu 
Apostołów, w której podsumował, co musimy zrobić, aby uzyskać odpuszczenie grzechów:

„Kiedy uczciwie wyznajemy nasze grzechy, naprawiamy wyrządzone 
krzywdy i wyrzekamy się popełniania grzechów poprzez przestrzeganie 
przykazań, znajdujemy się na drodze uzyskania wybaczenia. Z upływem 
czasu poczujemy, jak ustępuje ból naszego smutku, ‘[usuwając] z naszych 
serc wyrzuty sumienia’ (Alma 24:10) i przynosząc ‘spokój sumienia’ 
(Mosjasz 4:3).

Zwracam się do tych, którzy naprawdę odpokutowują, lecz zdaje się nie potrafią poczuć 
ulgi: nadal przestrzegajcie przykazań. Obiecuję wam, że w Pańskim czasie zaznacie ulgi. 
Uzdrowienie też wymaga czasu” („Odpokutujcie […], abym mógł was uzdrowić”, Ensign 
lub Liahona, listopad 2009, str. 42).

Poproś uczniów, aby w swoich dziennikach do studiowania pism świętych lub w notatni-
kach napisali o tym, czego się nauczyli o pokucie, gdy omawiali fragment: Mosjasz 4:1–3. 
Poproś ich także, aby napisali o tym, jak mogą wykazać się wiarą w Jezusa Chrystusa, gdy 
dążą do uzyskania odpuszczenia swych grzechów.

Wyjaśnij, że gdy król Beniamin zobaczył u swego ludu pokorną gotowość do pokuty, przy-
pomniał im o ich zależności od Pana. Poproś kilku uczniów, aby na zmianę przeczytali na 
głos fragment: Mosjasz 4:4–8. Poproś resztę grupy, aby wyszukała, co król Beniamin chciał, 
aby zrozumiał jego lud, po tym, jak sam otrzymał odpuszczenie swoich grzechów.

• Zgodnie z tymi wersetami, jakie są jedyne „warunki otrzymania zbawienia”?

Po tym, jak uczniowie odpowiedzą na to pytanie, poproś ich, aby w ciszy przejrzeli fragment: 
Mosjasz 4:4–8, szukając wyrażeń opisujących ludzi, którzy otrzymają zbawienie. Możesz 
zaproponować, żeby je zaznaczyli. Rozważ zadanie następujących pytań:

• Co, waszym zdaniem, oznacza zwrot: „[pilnie przestrzegać] przykazań [Pana]”?

• Jakie czyny dowodzą, że ktoś „[pokłada] ufność w Panu”?

• Kiedy widzieliście, „dobroć Boga” i Jego „niezrównaną moc”?

Zwróć uwagę na to, że pokuta i posłuszeństwo wymagają od nas wiele pracy i wysiłku. 
Jednak bez względu na to, jak ciężką pracę byśmy wykonali, nigdy nie otrzymalibyśmy 
przebaczenia za nasze grzechy i daru zbawienia bez Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

Mosjasz 4:9–30
Król Beniamin naucza, jak utrzymać stan odpuszczenia grzechów
Napisz na tablicy: utrzymanie stanu odpuszczenia grzechów. Powiedz uczniom, że po tym, 
jak jego lud otrzymał odpuszczenie grzechów, król Beniamin nauczał go, jak utrzymać czy 
też zachować ten czysty i nieskazitelny stan.

• Dlaczego ważne jest, aby każdy z nas również o tym wiedział?

Poproś uczniów, aby przejrzeli w ciszy fragment: Mosjasz 4:9–11 i wyszukali to, co musimy 
zrobić, aby utrzymać stan odpuszczenia naszych grzechów. Po wyznaczonym czasie niech 
uczniowie podzielą się tym, co znaleźli. Rozważ zapisanie ich odpowiedzi na tablicy. Przy-
kładowe odpowiedzi: musimy pamiętać o wielkoduszności Boga, ukorzyć się, modlić się 
codziennie i trwać niewzruszenie w wierze.

Rozważ zadanie uczniom poniższych pytań, aby pogłębić ich zrozumienie i rozwinąć 
w nich umiejętność stosowania w życiu tego, co przeczytali:

• Król Beniamin nauczał, że musimy „[wierzyć] w Boga” (Mosjasz 4:9). Mówił także o wy-
próbowaniu Boskiej miłości i o tym, aby zawsze pamiętać o „[wielkości] Boga”(Mosjasz 
4:11). Jakie doświadczenia pomogły wam zdać sobie sprawę z tego, że Bóg istnieje, ma 
moc i was kocha?
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• Jak pamięć o mocy Boga, Jego dobroci i miłości wpływa na naszą chęć posłuszeństwa 
wobec Niego?

Przeczytaj uczniom na głos fragment: Mosjasz 4:12. Poproś ich, aby rozpoznali w tym wersecie 
błogosławieństwa, które przychodzą do tych, którzy czynią to, co jest nauczane we  fragmencie: 
Mosjasz 4:5–11.

Wyjaśnij, że we fragmencie: Mosjasz 4:13–16 król Beniamin opisał ludzi, którzy utrzy-
mują stan odpuszczenia swych grzechów. Podziel uczniów w klasie na trzy grupy. Poproś 
pierwszą grupę, aby przeszukała fragment: Mosjasz 4:13, druga grupa fragment: Mosjasz 
4:14–15, a trzecia grupa fragment: Mosjasz 4:16. Niech każdy uczeń przeczyta przypisany 
mu werset lub wersety i rozpozna wymienione przez króla Beniamina postawy i cechy, 
jakimi charakteryzują się osoby, które dążą do utrzymania stan odpuszczenia swoich 
grzechów.

Po wyznaczonym czasie poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli. Kiedy ucznio-
wie będą się wypowiadać, podkreśl prawdę, że jeśli ukorzymy się przed Bogiem i 
będziemy dążyć do rozwinięcia cech Chrystusowych, możemy utrzymać stan od-
puszczenia naszych grzechów. Pomóż uczniom zastosować to, czego się uczą, poprzez 
zadanie jednego lub dwóch poniższych pytań, gdy wymienią daną cechę lub postawę:

• Jak myślicie, czy ta postawa (lub cecha) pomoże w utrzymaniu stanu odpuszczenia 
grzechów?

• Kiedy widzieliście przykład takiej postawy (lub cechy)?

Król Beniamin użył porównania, które może pomóc uczniom docenić błogosławieństwa, 
jakie otrzymali od Pana i zmotywować ich do rozwinięcia cech, które studiowali we fragmen-
cie: Mosjasz 4:13–16. Poproś, aby uczniowie przeczytali po cichu fragment: Mosjasz 4:16–23.

• Dlaczego, według króla Beniamina, wszyscy jesteśmy żebrakami?

• W jaki sposób zrozumienie tego pomoże nam okazywać większe współczucie ludziom?

• Jakiej rady udzielił król Beniamin we fragmencie: Mosjasz 4:24–26 tym, którzy nie mogą 
dzielić się z żebrakami, lub tym, którzy nie mogą im wiele dać?

• W jaki sposób obecnie w Kościele datki na ofiarę postną pomagają nam postępować 
zgodnie z radą daną we fragmencie: Mosjasz 4:26? W jaki sposób młodzież może mieć 
swój udział w ofiarach postnych? (Przykładowe odpowiedzi: mogą pościć, niektórzy 
mogą wspomóc, płacąc ofiary postne, a posiadacze Kapłaństwa Aarona w niektórych 
częściach świata mogą zbierać ofiary postne od członków okręgu lub gminy).

Zwróć uwagę, że jesteśmy proszeni o wykonywanie wielu dobrych rzeczy i czasami wyzwa-
niem może być znalezienie równowagi w życiu. Niech jeden z uczniów przeczyta na głos 
fragment: Mosjasz 4:27.

• Jak myślicie, co oznacza wykonywanie wszystkich rzeczy z „mądrością i w należytym 
porządku”?

• Jak ta rada może wam pomóc?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 4:29–30. Zwróć 
uwagę na to, że Mosjasz 4:30 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz rów-
nież zachęcić uczniów do zaznaczenia tego fragmentu w szczególny sposób tak, aby mogli 
go łatwo odnaleźć.

• Jaki jest związek pomiędzy naszymi myślami, słowami a uczynkami? Co możemy zrobić, 
aby się pilnować? W jaki sposób możemy pomagać sobie nawzajem?

Rozważ wyznaczenie uczniom kilku minut na napisanie w dziennikach do studiowania o 
tym, jak zasady we fragmencie: Mosjasz 4:9–30 mogą pomóc im w dążeniu do utrzyma-
nia stanu odpuszczenia ich grzechów. Złóż świadectwo o miłości, jaką Pan darzy każ-
dego z nich i o Jego pragnieniu, aby odpokutowali i utrzymali stan odpuszczenia swych 
grzechów.

Fragment do opanowania — Mosjasz 4:30
Aby pomóc uczniom zrozumieć związek pomiędzy myślami, słowami a uczynkami opisany 
we fragmencie: Mosjasz 4:30, przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta 
Bensona:

Mosjasz 4:30  
to fragment do opano-
wania. Zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania, który 
znajduje się na końcu 
lekcji, aby pomóc 
uczniom w zapamiętaniu 
tego fragmentu.
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„Zachowujcie czyste myśli. Osoby, które mają czyste myśli, nie czynią źle. Przed Bogiem 
jesteście nie tylko odpowiedzialni za wasze czyny, ale także za kontrolowanie waszych 
myśli. Żyjcie więc w taki sposób, abyście nie czerwienili się ze wstydu, gdyby wasze myśli 
i czyny zostały wyświetlone na ekranie projektora w waszej kaplicy. Nadal prawdziwe jest 
stare porzekadło, że co zasiejesz w myślach, to zbierzesz w uczynkach, a co zasiejesz w 
uczynkach, stanie się twoim nawykiem; wykształcone nawyki zbudują twój charakter, a ten 
z kolei określi twoje wieczne przeznaczenie. Co bowiem człowiek ma w myślach, ma i ‘w 
sercu swoim’” (w Conference Report, październik 1964, str. 60; cytowane w: Przypowieści 
Salomona 23:7).

Wyjaśnij, że światło i ciemność nie mogą współistnieć w tym samym miejscu i czasie. Światło 
rozprasza ciemność. Na przykład odpowiednia muzyka, podbudowujące obrazy, wartościowe 
zajęcia oraz czyste myśli i słowa zaproszą obecność Ducha do waszego życia i wyprą niegodne 
myśli z umysłu. Pomóż uczniom zrozumieć, że mogą pokonać ciemność poprzez wypełnianie 
swego życia światłem.

• Co możemy zrobić, aby nasze myśli, słowa i czyny były czyste?

Zachęć uczniów o konkretne zaplanowanie tego, jak wypełnią swe życie światłem. (Możesz 
poprosić uczniów, aby zapisali to w swoich dziennikach do studiowania pism świętych).

Zapisywanie wrażeń
Starszy Richard G. Scott z 
Kworum Dwunastu Apo-
stołów zachęcił uczniów 
do zapisywania wra-
żeń, jakie odczuwają: 
„Rozwińcie umiejętność 
uczenia się według 
tego, co widzicie, a w 
szczególności tego, co 
podpowiada wam Duch 
Święty. […] Zapisujcie 
w bezpiecznym miejscu 
ważne rzeczy, których 
uczycie się od Ducha. 
Odkryjecie, że kiedy 
zapisujecie cenne myśli, 
one częściej przychodzą” 
(„To Acquire Knowledge 
and the Strength to Use 
it Wisely”, Ensign, czer-
wiec 2002, str. 32).
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Wprowadzenie
Mosjasz 5 zawiera podsumowanie wystąpienia króla 
Beniamina wygłoszonego do jego ludu, którego zapis 
zaczął się w rozdziale: Mosjasz 2. W wyniku swej wiary 
w słowa króla Beniamina, ludzie doświadczyli wiel-
kiej przemiany serca. Zawarli z Bogiem przymierze i 

wzięli na siebie imię Jezusa Chrystusa. Jak zapisano w 
rozdziale: Mosjasz 6, król Beniamin przekazał królestwo 
swojemu synowi Mosjaszowi, który panował na wzór 
przykładu swego ojca.
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Mosjasz 5–6

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 5:1–4
Lud króla Beniamina opisuje wielką przemianę, jakiej doświadczyli poprzez Ducha
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytania:

Czy kiedykolwiek czuliście, że musicie się zmienić pod względem duchowym?

Co wtedy zrobiliście?

Jeśli doświadczyliście przemiany, to czy utrzymaliście ten stan po dziś dzień?

Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na te pytania i zapisali odpowiedzi w swoich dzien-
nikach do studiowania lub w notatnikach. Następnie przeczytaj wypowiedź Starszego 
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Zaprawdę istota ewangelii Jezusa Chrystusa pociąga za sobą fundamentalną i trwałą prze-
mianę samej naszej natury, co jest możliwe dzięki temu, że będziemy polegać na ‘[zasłu-
gach], miłosierdziu i łasce Świętego Mesjasza’ (2 Nefi 2:8). Kiedy decydujemy, że będziemy 
naśladować Mistrza, wybieramy przemianę — ponowne duchowe narodzimy” („Musicie 
się na nowo narodzić”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 20).

Możesz zasugerować, żeby uczniowie napisali poniższy cytat w swych pismach świętych obok 
fragmentu: Mosjasz 5:2 lub w swoich dziennikach do studiowania pism świętych: „Kiedy decy-
dujemy, że będziemy naśladować Mistrza, wybieramy przemianę” (Starszy David A. Bednar).

• W jaki sposób decyzja, że będziemy naśladować Jezusa Chrystusa oznacza, że decydu-
jemy się na przemianę?

Wyznacz kilka minut uczniom, aby przejrzeli rozdziały: Mosjasz 2–4. Możesz zasugerować, 
aby przeczytali podsumowania rozdziałów. Poproś ich, aby zapamiętali, co jest opisane w 
tych rozdziałach. Następnie poproś ich, aby przeczytali po cichu fragment: Mosjasz 5:1.

• Czego król Beniamin pragnął się dowiedzieć od swojego ludu?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 5:2–5 i wyszukanie, jak lud 
króla Beniamina zareagował na jego prośbę. Zanim uczniowie przeczytają fragment, mo-
żesz wyjaśnić, że w wersecie 2., słowo pragnienie odnosi się to osobistej natury człowieka 
— czyli jego nastawienia i temperamentu. Po przeczytaniu fragmentu, zadaj następujące 
pytania, aby pomóc im przeanalizować te wersety:

• Co ludzie mówili o swych pragnieniach?

• Co przyczyniło się do zmiany ich pragnień? (Uwierzyli w nauki króla Beniamina o Jezusie 
Chrystusie i Zadośćuczynieniu, a Duch zmienił ich serca).

Podkreśl, że przemiana serca oznacza coś więcej niż zmianę zachowania. Gdy doświad-
czamy przemiany serca, stajemy się odnowionymi ludźmi, zmienionymi przez moc Zadość-
uczynienia Zbawiciela. Aby pomóc uczniom zrozumieć tę prawdę, poproś ich o przeczytanie 
wypowiedzi Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Ewangelia Jezusa Chrystusa znaczy o wiele więcej niż unikanie, przezwyciężanie i bycie 
oczyszczonym z grzechów oraz złych wpływów w naszym życiu; ona w samej swej naturze 
oznacza czynienie dobra, bycie dobrym i stawanie się lepszym. […] Ta silna przemiana nie 
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jest jedynie rezultatem cięższej pracy czy rozwijania większej indywidualnej 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, zarówno zepsucia, jak i tyranii 
grzechu” („Czyste ręce i czyste serce”, Ensign lub Liahona, listopad 2007, str. 81–82).

• Jak myślicie, dlaczego potrzebujemy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, aby ulec praw-
dziwej przemianie?

Zwróć uwagę uczniów na sformułowanie „Duch Pana Wszechmogącego” we fragmencie: 
Mosjasz 5:2. Możesz zdefiniować słowo wszechmogący, które oznacza wszechmocny.

• Czego możemy nauczyć się z fragmentu: Mosjasz 5:2–4 o tym, jak doświadczać wielkiej 
przemiany w życiu?

Gdy uczniowie będą omawiać odpowiedź na to pytanie, upewnij się, że rozumieją, iż gdy 
wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa i otrzymujemy Ducha Świętego, możemy 
doświadczyć wielkiej przemiany serca.

Wyjaśnij, że doświadczanie wielkiej przemiany serca jest procesem, który trwa przez całe 
życie, a nie jest to tylko pojedyncze wydarzenie. Przeczytaj wypowiedź Prezydenta Ezry 
Tafta Bensona:

„Stawanie się podobnym do Chrystusa to praca na całe życie, która niezwykle często ozna-
cza wzrost i rozwój tak powolny, że niemal niezauważalny. […]

[…] Prawdziwa pokuta wymaga przemiany serca, a nie tylko zmiany zachowania. […] 
Większa część pokuty nie wymaga niezwykłej czy nagłej zmiany, ale jest raczej stałym, 
konsekwentnym poruszaniem się krok za krokiem ku boskości” („A Mighty Change of 
Heart”, Ensign, październik 1989, str. 5).

Aby pomóc uczniom zastosować tę zasadę oraz ocenić ich rozwój w doświadczaniu wiel-
kiej przemiany serca, poproś ich, by w swoich dziennikach do studiowania odpowiedzieli 
na następujące pytania. (Możesz napisać te pytania na tablicy dla całej klasy, przygotować 
ich kopie na kartkach lub przeczytać je powoli, aby uczniowie mogli je zapisać w swoich 
dziennikach do studiowania pism świętych).

• Jak zmieniały się wasze pragnienia, w miarę jak naśladowaliście Zbawiciela?

• Co musicie zrobić, aby Pan nadal pomagał wam doświadczać tej przemiany?

Niech jeden lub dwóch uczniów podzieli się swoimi odpowiedziami. (Upewnij się, że rozu-
mieją, iż nie muszą dzielić się doświadczeniami i przemyśleniami, które są zbyt osobiste lub 
prywatne).

Mosjasz 5:5–15
Lud króla Beniamina zawarł przymierze z Bogiem i nadano im nowe imię
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 5:5. Poproś uczniów, aby 
wyszukali, co lud króla Beniamina był gotów zrobić, ponieważ ich serca uległy przemianie.

• Co gotowi byli zrobić ludzie, gdy ich pragnienia uległy zmianie dzięki Zadośćuczynieniu 
Jezusa Chrystusa?

Aby pomóc uczniom w głębszym zrozumieniu przymierzy, daj im kilka minut na indy-
widualne przestudiowanie tego tematu. Możesz zasugerować, żeby przestudiowali ten 
temat w Bible Dictionary (Słowniku biblijnym) lub w Oddani wierze ; mogą też poszukać 
fragmentów na ten temat w indeksie Księgi Mormona lub w potrójnym zestawie pism. Po 
upłynięciu wyznaczonego czasu poproś uczniów, aby w parach wyjaśnili sobie nawzajem 
naturę przymierzy własnymi słowami.

• Które słowa lub wyrażenia we fragmencie: Mosjasz 5:5 świadczą o szczerości pragnienia 
tego ludu, by zawrzeć przymierza z Bogiem i go dotrzymywać? (Przykładowe odpowie-
dzi: „czynienie Jego woli”, „we wszystkim” i „do końca naszego życia”).

• Które słowa i wyrażenia we fragmencie: Mosjasz 5:5 przypominają wam o obietnicach, 
jakie odnawiamy za każdym razem, gdy przyjmujemy sakrament?

• Jak myślicie, w jaki sposób zawieranie i dotrzymywanie przymierzy pomaga nam ciągle 
doświadczać przemiany serca?

Pozwalanie uczniom na 
udzielenie wyjaśnień
Od czasu do czasu poproś 
uczniów, aby wyjaśniali 
sobie nawzajem doktryny 
i zasady. Czyniąc tak, po-
magasz im wzmacniać ich 
wiarę i pogłębiać zrozu-
mienie ewangelii Jezusa 
Chrystusa. Pomagasz im 
także uczyć się, jak dzielić 
się z ludźmi prawdami 
ewangelii.
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MOSJASZ 5 – 6

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 1:11. Poproś ich, aby odnaleźli, 
dlaczego król Beniamin kazał zgromadzić swój lud. (Aby dać im imię). Wyjaśnij, że we frag-
mencie: Mosjasz 5:7–15 jest zapis z wyjaśnieniem króla Beniamina na temat imienia, jakie 
obiecał dać swemu ludowi. Wyznacz uczniom kilka minut, aby przejrzeli fragment: Mosjasz 
5:7–14, i odnaleźli słowa: imię i nazwani. Możesz zaproponować, aby zaznaczali te słowa za 
każdym razem, gdy się pojawiają.

Poproś kilku uczniów, aby powiedzieli, dlaczego nadano im ich imiona. Na przykład mo-
żesz poprosić, aby opowiedzieli, jak ich rodzice wybrali dla nich imię lub zapytać czy ich 
imiona mają szczególne znaczenie. Następnie zapytaj uczniów:

• Jakie znaczenie ma imię? (Na tablicy podsumuj odpowiedzi uczniów. Przykładowe 
odpowiedzi: dzięki imieniu jesteśmy rozpoznawani, jest częścią naszej tożsamości, jest 
jednym z ze sposobów, w jaki różnimy się od innych ludzi i często wiąże się z nim repu-
tacja i oczekiwania wobec noszącej je rodziny).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 5:7–8. Poproś 
uczniów w klasie o wyszukanie imienia, jakie król Beniamin dał swoim ludziom. Poproś ich 
także, aby wyszukali słowa i wyrażenia, które wskazują na ważność tego imienia. Możesz 
zachęcić ich, aby zaznaczyli te słowa i wyrażenia.

• Jakie imię nadał król Beniamin swojemu ludowi?

• Jakie słowa i wyrażenia odnotowaliście? Czego te słowa i wyrażenia nauczają o imieniu 
Chrystusa?

• Kiedy bierzemy na siebie święte imię Jezusa Chrystusa? (Upewnij się, że uczniowie 
rozumieją, że bierzemy na siebie imię Jezusa Chrystusa, kiedy zawieramy święte 
przymierza i ich dotrzymujemy).

Gdy uczniowie będą omawiać te wersety, mogą potrzebować pomocy w zrozumieniu 
doktryny, że możemy stać się „dziećmi Chrystusa” (Mosjasz 5:7). Możesz zwrócić uwagę, 
że ojciec daje dziecku życie. Jesteśmy duchowymi dziećmi naszego Ojca Niebieskiego. 
Jesteśmy także dziećmi naszych ziemskich ojców, którzy wraz z naszymi matkami umoż-
liwili nam życie na ziemi i uzyskanie fizycznego ciała. Mówiąc o fragmencie: Mosjasz 5:7, 
Prezydent Józef Fielding Smith nauczał, że Jezus Chrystus jest „naszym Ojcem”, ponieważ 
On „ofiarowuje nam życie, życie wieczne, dzięki zadośćuczynieniu, którego dla nas doko-
nał”. Prezydent Smith wyjaśnił: „Stajemy się dziećmi, synami i córkami Jezusa Chrystusa, 
poprzez przymierze posłuszeństwa wobec Niego” (Doctrines of Salvation, zebr. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy [1954–1956], 1:29).

Skieruj uwagę uczniów na słowa napisane na tablicy, które opisują znaczenie imienia.

• W jaki sposób pomagają nam one zrozumieć znaczenie wzięcia na siebie imienia Jezusa 
Chrystusa?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 5:9–13 i odnalezienie rad 
udzielonych przez króla Beniamina na temat przyjmowania na siebie imienia Jezusa 
Chrystusa. Możesz zasugerować, aby uczniowie przeczytali te wersety tak, jakby król 
Beniamin osobiście do nich przemawiał. Poproś uczniów, aby usiedli w parach i na pod-
stawie przeczytanego tekstu odpowiedzieli na następujące pytania. (Możesz zapisać te 
pytania na tablicy lub rozdać je na kartkach).

• Pomyślcie o tym, jak ważne jest wzięcie na siebie imienia Chrystusa. Jak myślicie, co 
oznacza, że imię Chrystusa jest wyryte w waszym sercu? Jakie błogosławieństwa otrzy-
mają ci, w których sercach wyryte jest imię Chrystusa?

• Pomyślcie o swoich znajomych, którzy szanują imię Chrystusa. Co robią ci ludzie, aby 
okazać szacunek i miłość dla imienia Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 5:15. Poproś wszyst-
kich, aby wyszukali, w jaki sposób postępują ludzie, którzy dotrzymują przymierzy.

• Jakie pytania moglibyśmy sobie zadać, aby ocenić, w jakim stopniu wzięliśmy na siebie 
imię Chrystusa?

Podziel się swoimi uczuciami na temat tego, co oznacza, że bierze się na siebie imię Jezusa 
Chrystusa. Złóż świadectwo o tym, jak to jest ważne w twoim życiu.
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Mosjasz 6:1–7
Mosjasz rozpoczyna swe panowanie jako król
Poproś, aby uczniowie po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 6:1–3 i dowiedzieli się, co 
zrobił król Beniamin, zanim pozwolił rzeszy się rozejść.

• Jak myślisz, dlaczego ważne jest spisanie imion wszystkich ludzi, którzy zawarli przy-
mierze? Dlaczego król Beniamin wyznaczył kapłanów spośród swego ludu?

Wyjaśnij, że po przemówieniu do swego ludu król Beniamin przekazał królestwo swemu 
synowi Mosjaszowi. Trzy lata później król Beniamin zmarł. Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 6:6–7. Poproś uczniów, aby wyszukali słowa i 
wyrażenia, które wykazują, że Mosjasz naśladował przykład swego ojca i pomagał swemu 
ludowi nadal doświadczać wielkiej przemiany serca.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Słowa Mormona–Mosjasz 6 (Część 11.)

Materiał przygotowawczy dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi ucznio-
wie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Słowa 
Mormona–Mosjasz 6 (Część 11.) nie zakłada, że masz ich 
nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentro-
wać się jedynie na kilku poniższych doktrynach i zasadach. 
Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, rozważa-
jąc potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Słowa Mormona–Mosjasz 2)
Studiując na temat tego, jak Mormon posłuchał podszeptów 
Ducha i włączył mniejsze płyty Nefiego do swego zapisu, 
uczniowie dowiedzieli się, że Pan wie wszystko. Król Beniamin 
nauczał, że gdyby Nefici nie mieli pism świętych, zmarnieliby 
w niewierze oraz że badanie pism świętych pomaga nam po-
znawać i przestrzegać przykazań. Nauczał swój lud ważnych 
zasad, takich jak: Kiedy służymy ludziom, służymy Bogu. Po-
czucie długu wobec Boga sprawia, że chcemy służyć bliźnim 
i pogłębia naszą wdzięczność. Jeśli przestrzegamy przykazań, 
będziemy błogosławieni zarówno docześnie, jak i duchowo.

Dzień 2. (Mosjasz 3)
Król Beniamin wypowiedział słowa anioła, który przekazał 
„dobre nowiny wielkiej radości” o tym, że Pan przyjdzie na 
ziemię. Uczniowie dowiedzieli się, że proroctwo to zostało 
ujawnione ponad 100 lat, zanim Jezus Chrystus cierpiał, 
aby mógł nas zbawić od naszych grzechów. Możemy zostać 
zbawieni z naszych grzechów, gdy wykazujemy się wiarą w 
Jezusa Chrystusa i pokutujemy. Kiedy dajemy posłuch pod-
szeptom Ducha Świętego, możemy pokonać naturalnego 
człowieka poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa.

Dzień 3. (Mosjasz 4)
Przesłanie króla Beniamina sprawiło, że jego lud przepełnił 
Duch Pana. Uczniowie nauczyli się, że gdy wykazujemy się 
wiarą w Jezusa Chrystusa i szczerze pokutujemy, otrzymu-
jemy odpuszczenie naszych grzechów. Król Beniamin nauczał 
swój lud, że jeśli ukorzymy się przed Bogiem i dążymy do 
rozwinięcia cech Chrystusowych, możemy utrzymać odpusz-
czenie naszych grzechów.

Dzień 4. (Mosjasz–5)
Czytając o zmianie, jaka nastąpiła pośród ludu króla 
Beniamina, uczniowie nauczyli się, że gdy wykazujemy się 
wiarą w Jezusa Chrystusa i otrzymujemy Ducha Świętego, 
możemy doświadczać wielkiej przemiany serca. Lud króla 
Beniamina zawarł przymierze, że będzie wykonywał wolę 
Pana i przestrzegał Jego przykazań, okazując w ten sposób, 
że zawierając święte przymierza i dotrzymując ich, bierzemy 
na siebie imię Jezusa Chrystusa.

Wprowadzenie
Lekcja ta pomoże uczniom zrozumieć nauki króla Beniamina 
przekazane jego synom oraz ludowi na trzy lata przed jego 
śmiercią. Król Beniamin nauczał swój lud o tym, jak mogą otrzy-
mać i utrzymać odpuszczenie grzechów poprzez wykazywanie 
się wiarą w Jezusa Chrystusa.

Propozycje dotyczące nauczania

Słowa Mormona
Nefi i Mormon wyrażają swoje zaufanie w Boga
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 1 Nefi 
9:2–3, aby przypomnieć uczniom, że Nefi miał przykazane spo-
rządzenie dwóch zestawów płyt. Pomóż im zrozumieć, że w tym 
fragmencie, wyrażenie „te płyty” odnosi się do mniejszych płyt 
Nefiego, w których zawarte są zapisy dotyczące głównie świę-
tych spraw. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos 
fragment: 1 Nefi 9:4. Poproś resztę grupy o wyszukanie celu, w 
jakim spisano duże płyty (zapis panowania królów i zapis wojen).

Przypomnij uczniom, że gdy Mormon streszczał duże płyty 
Nefiego, odkrył małe płyty pomiędzy innymi zapisami. Został na-
tchniony przez Ducha Świętego, aby zawrzeć w swym streszcze-
niu zapis tego, co znajdowało się na małych płytach, mimo że nie 
wiedział, dlaczego ma to zrobić (zob. Słowa Mormona 1:7).

Poproś, aby połowa uczniów odszukała we fragmencie: 1 Nefi 
9:5–6 powód, dla którego Nefi otrzymał przykazane, aby spo-
rządzić małe płyty. Niech druga połowa wyszuka we fragmencie: 
Słowa Mormona 1:6–7, dlaczego Mormon zdecydował się za-
wrzeć małe płyty w swym streszczeniu. Kiedy uczniowie udzielą 
odpowiedzi, zapytaj, czego te fragmenty spisane przez Nefiego 
i Mormona uczą ich o Panu. (Uczniowie mogą użyć różnych 
słów, ale upewnij się, że wyrażają zrozumienie, że Pan wie o 
wszystkim).
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• Jaki był „mądry cel”, o którym mówili zarówno Nefi, jak i 
Mormon? (Pan wiedział, że w 1828 roku zapis z mniejszych 
płyt znajdzie się na 116 utraconych stronach manuskryptu 
Księgi Mormona. Zobacz część 6., dzień 1. w podręczniku do 
studiowania dla ucznia).

• Jak wasze zrozumienie tego, że Pan wie wszystko, co nastąpi 
w przyszłości, może dać wam wiarę, by słuchać otrzymywa-
nych podszeptów Ducha?

Jeśli czujesz, że powinieneś poświęcić więcej czasu na tę część 
lekcji, zapytaj uczniów, czy mogliby podzielić się doświadczeniami, 
kiedy posłuchali podszeptu Ducha, aby coś zrobić, a dopiero póź-
niej dowiedzieli się, w jakim celu otrzymali ten podszept.

Mosjasz 1
Król Beniamin zwołuje zgromadzenie ludu
Wyjaśnij, że mniejsze płyty Nefiego opisują historię Nefitów od 
czasu posługi Lehiego do czasu, gdy król Mosjasz zjednoczył ludy 
Nefitów i Zarahemli i gdy syn Mosjasza, Beniamin, sprawiedliwie 
panował nad królestwem. Królowi Beniaminowi dano pieczę nad 
świętymi zapisami. (Zob. Omni 1:23, 25).

U schyłku życia poprosił swego syna Mosjasza, aby zgromadził 
jego lud. Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 
1:10–11 i wyszukanie powodu, dla którego król Beniamin chciał 
przemówić do swego ludu. (Chciał ogłosić, że Mosjasz będzie 
następnym królem oraz nadać im imię).

Mosjasz 2–6
Król Beniamin naucza swój lud o Zadośćuczynieniu Zbawiciela
Pokaż uczniom ilustrację: Król Beniamin przemawia do ludu 
(62298;  Album Ewangelia w malarstwie [2009], str. 74). Prze-
czytaj uczniom fragment: Mosjasz 2:12–19. Poproś uczniów, aby 
podnieśli ręce do góry, gdy rozpoznają wyrażenia określające 
cechy charakteru króla Beniamina. Gdy podniosą ręce, przerwij 
czytanie i poproś o wyjaśnienie, jakie cechy króla Beniamina 
rozpoznali.

Możesz zapytać uczniów, czego dowiedzieli się o służbie z frag-
mentu: Mosjasz 2:17. (Odpowiedzi uczniów powinny wskazywać, 
iż rozumieją oni, że gdy służymy bliźnim, służymy Bogu). 
Możesz także poprosić, aby uczniowie wyrecytowali fragment: 
Mosjasz 2:17, ponieważ jest to jeden z fragmentów do opanowa-
nia. Rozważ zachęcenie uczniów, by opowiedzieli o własnym nie-
dawnym akcie służby bliźnim, który był jednocześnie służbą Bogu.

Napisz następujące fragmenty z pisma świętego na tablicy lub na 
kartce. Nie podawaj odpowiedzi w nawiasach. Przypisz każdemu 
uczniowi jeden z fragmentów. Przypomnij im, że kazanie króla 
Beniamina koncentrowało się wokół tematu: „Zbawienie […] 
będzie dane ludziom […] tylko przez i w imię Chrystusa, Pana 
Wszechmogącego” (Mosjasz 3:17). Każdy z podanych fragmen-
tów jest z nim związany.

 1. Mosjasz 2:20–25, 34. (Gdy uznajemy nasze zobowiązania 
wobec Boga wzrasta nasza wdzięczność).

 2. Mosjasz 3:7–11, 17–18. (Jezus Chrystus cierpiał, abyśmy 
mogli zostać zbawieni od naszych grzechów. Jeśli wykazu-
jemy się wiarą w Jezusa Chrystusa i pokutujemy, możemy 
zostać zbawieni od naszych grzechów).

 3. Mosjasz 3:12–16, 19–21. (Jeśli dajemy posłuch podszep-
tom Ducha Świętego, wówczas — dzięki Zadośćuczynieniu 
Jezusa Chrystusa — możemy pokonać naturalnego czło-
wieka i stać się świętymi).

 4. Mosjasz 4:5–8, 19–21, 26. (Jeśli ukorzymy się przed Bo-
giem i będziemy dążyć do rozwinięcia cech Chrystusowych, 
możemy utrzymać odpuszczenie grzechów).

Gdy minie dość czasu, by uczniowie zdążyli przygotować swoje 
odpowiedzi, pozwól im opowiedzieć, czego się nauczyli. Mogą 
to robić na forum całej klasy lub w mniejszych grupach. Następ-
nie poproś kilku uczniów, aby wybrali jedną z zasad i wyjaśnili, 
jak mogą stosować ją w swoim życiu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 
4:1–3. Poproś resztę klasy o śledzenie tekstu i wyszukanie, jak 
ludzie zareagowali na słowa króla Beniamina. Poproś jednego 
z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 5:1–2, 
5–8. Poproś pozostałych o wyszukanie, w jaki sposób możemy 
wziąć na siebie imię Pana. Upewnij się, że uczniowie rozumieją 
zasadę: Bierzemy na siebie imię Jezusa Chrystusa, kiedy 
zawieramy święte przymierza i ich dotrzymujemy. Możesz 
przypomnieć uczniom, że król Beniamin zgromadził swój lud, 
aby nauczać ich o zawieraniu przymierzy. Wyświęcił także swego 
syna Mosjasza na króla, aby panował nad tym ludem (zob. 
Mosjasz 6:3).

Na zakończenie zapytaj, czy któryś z uczniów nie chciałby 
opowiedzieć o swoich uczuciach związanych z tym, że podczas 
chrztu wziął na siebie imię Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, 
aby zastanowili się nad następującymi pytaniami:

• W jaki sposób możecie sami stosować zasady z przesłania 
króla Beniamina?

• Co dla was oznacza to, że wzięliście na siebie imię Jezusa 
Chrystusa?

Możesz także złożyć świadectwo o radości, jaka wynika z wiary 
w Jezusa Chrystusa i polegania na Jego Zadośćuczynieniu.

Następna część (Mosjasz 7–17)
Zapytaj uczniów: Czy opowiedzielibyście się za Jezusem Chry-
stusem, nawet jeśli oznaczałoby to dla was śmierć? Powiedz 
uczniom, że w przyszłym tygodniu będą studiować nauki 
proroka Abinadiego. Zachęć ich do wyszukania przesłania, które 
Abinadi był gotów przekazać Nefitom, nawet w obliczu śmierci.
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Wprowadzenie
Na około 80 lat zanim syn króla Beniamina, Mosjasz, 
został królem, człowiek o imieniu Zenif poprowadził 
grupę Nefitów z Zarahemli, aby zamieszkali w kraju 
Nefi, który uważali za „ziemię swego dziedzictwa” (zob. 
Omni 1:27–30). Król Mosjasz wyznaczył Ammona, aby 
poprowadził małą grupę do kraju Nefi i odkrył, jaki los 
spotkał grupę Zenifa. Ammon i jego towarzysze znaleźli 

potomków ludzi z grupy Zenifa, którzy żyli w niewoli u 
Lamanitów. Ich królem był Limhi — wnuk Zenifa. Przyby-
cie Ammona przyniosło nadzieję Limhiemu i jego ludowi. 
Limhi poprosił Ammona, aby przetłumaczył grawerunki 
na 24 złotych płytach, jakie znaleźli jego ludzie. Ammon 
wyjaśnił, że król w Zarahemli, król Mosjasz, jest widzą-
cym, który może przetłumaczyć te starożytne zapisy.

LEKCJA 56

Mosjasz 7–8

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 7
Ammon odnajduje kraj Lehi- Nefi i dowiaduje się, jak król Limhi i jego lud dostali 
się w niewolę
Napisz na tablicy: lamentować: czuć żal lub smutek

• Z jakiego powodu ludzie lamentują?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 7:24, a pozostałych 
poproś, aby śledzili tekst. Zwróć uwagę na wyrażenie „wszystko to przez niegodziwość”. 
Wyjaśnij, że werset ten odnosi się do okoliczności, które nastały z powodu złych wybo-
rów podjętych przez grupę ludzi. Poproś, aby uczniowie zastanowili się, czy kiedykolwiek 
lamentowali z powodu czegoś, co wydarzyło się „przez niegodziwość”. Wyjaśnij, że dzisiaj 
będą studiowali rozdziały: Mosjasz 7–8, aby dowiedzieć się o królu Limhim i powodach 
cierpienia jego ludu. Poproś, aby uczniowie wyszukali, do czego Limhi zachęcał swych 
ludzi, aby pokonali swój smutek.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos frag-
mentu: Mosjasz 7:1. Poproś resztę klasy, aby rozpoznała 
dwa miejsca wspomniane w tym wersecie. Przerysuj na 
tablicy pierwszy schemat dołączony do tej lekcji i poproś 
uczniów, aby skopiowali go w swoich dziennikach do stu-
diowania pism świętych lub notatnikach. Za pomocą tego 
wykresu wyjaśnij, że Kościół nie zajął oficjalnego stano-
wiska w kwestii położenia geograficznego miejsc z Księgi 
Mormona, z wyjątkiem podania, że wydarzenia te miały 
miejsce na kontynentach obu Ameryk.

Uwaga: Uczniowie podczas studiowania księgi Mosjasza 
dodadzą więcej informacji do swych schematów. Aby upew-
nić się, że uczniowie mają wystarczająco dużo miejsca na 
dodawanie informacji, przerysuj schemat na tablicę według 
podanego wzoru. Powiedz uczniom, aby pozostawili dodat-
kowe miejsce, zanim znaczną rysować. (Ukończony schemat 
znajduje się w aneksie na końcu podręcznika).

Wyjaśnij, że kiedy Lehi i jego rodzina przybyli na ziemię 
obiecaną, osiedlili się w kraju Nefi (czasami jest on także 
zwany krajem Lehi- Nefi lub krajem pierwszego dziedzic-
twa). Wkrótce po śmierci Lehiego Pan nakazał Nefiemu uciec 
na pustynię, zabrawszy wszystkich tych ludzi, którzy chcieli z nim pójść. Lud Nefiego nadal 
mieszkał w kraju Nefi, ale był oddzielony od tych, którzy podążyli za Lamanem i Lemuelem. 
Wiele lat później Pan nakazał grupie Nefitów uciec z kraju Nefi. Grupa ta w końcu osiedliła 
się w kraju zwanym Zarahemla, znajdującym się na północ od kraju Nefi.

Omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Kraj 
Zarahemla

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)
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LEKCJA 56

Kilka pokoleń później człowiek o imieniu Zenif poprowadził grupę Nefitów do kraju Nefi, 
aby „odzyskać ziemię swego dziedzictwa” (zob. Omni 1:27–30). Zenif należał do innej 
grupy, której nie udało się osiedlić w tym rejonie (zob. Mosjasz 9:1–2). Poproś uczniów, aby 
narysowali strzałkę z Zarahemli do kraju Nefi i oznaczyli ją „grupa Nefitów dowodzonych 
przez Zenifa”. Grupa ta opuściła Zarahemlę około 80 lat, zanim Mosjasz został królem.

Poproś uczniów, aby ponownie przejrzeli fragment: Mosjasz 
7:1 i odnaleźli, czego chciał się dowiedzieć Mosjasz. Po tym, 
jak udzielą odpowiedzi, poproś, aby przeczytali fragment: 
Mosjasz 7:2–3, aby dowiedzieli się, co zrobił Mosjasz, by 
uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytanie. Poproś uczniów, 
aby narysowali drugą strzałkę prowadzącą z Zarahemli do 
kraju Nefi, by zaznaczyć podróż grupy poszukiwawczej 
dowodzonej przez Ammona i stosownie ją podpisali.

Podsumuj fragment: Mosjasz 7:4–11, wyjaśniając, że Am-
mon odnalazł miasto, w którym mieszkali potomkowie 
ludu Zenifa. Ich królem był Limhi — wnuk Zenifa. Limhi 
zauważył grupę Ammona poza murami miasta. Myśląc, że 
byli oni niegodziwymi kapłanami jego zmarłego ojca, Noego, 
nakazał swoim strażom aresztować ich i wtrącić do więzie-
nia (zob. Mosjasz 21:23). Przesłuchał ich dwa dni później. 
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 
7:12–15 i wyszukanie, jaka była reakcja Limhiego, gdy do-
wiedział się, kim był i skąd pochodził Ammon.

•  Dlaczego Limhi ucieszył się, że Ammon pochodził 
z kraju Zarahemla?

Odnieś się do słowa lamentować napisanego na tablicy. 
Podsumuj fragment: Mosjasz 7:16–19, wyjaśniając, że król Limhi zgromadził swój lud, aby 
przedstawić mu Ammona, aby przemówić do niego o przyczynach smutku i żalu oraz aby 
pomóc mu dowiedzieć się, do kogo mają zwrócić się o wyratowanie.

Napisz na tablicy słowo przyczyny pod definicją słowa lamentować. Poproś kilku uczniów, 
aby po kolei przeczytali na głos fragment: Mosjasz 7:20–28. Poproś uczniów, aby znaleźli 
uczynki, które Limhi rozpoznał jako przyczyny prób i smutku jego ludu. (Możesz powie-
dzieć uczniom, że prorok, o którym jest mowa we fragmencie: Mosjasz 7:26 to Abinadi, 
który zginął w ogniu za panowania Noego — ojca Limhiego). Po odczytaniu tych wersetów 
poproś kilku uczniów, aby na tablicy pod napisem przyczyny wymienili, co odkryli.

• Co wydaje się być główną przyczyną smutku tego ludu? (Niegodziwość czyli grzech).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 7:29–32. Poproś ich, aby 
wybrali wyrażenie, które wskazuje na to, że Limhi rozumiał związek pomiędzy grzechami 
ludzi a ich smutkiem. (Możesz wyjaśnić, że słowo plewy odnosi się do pozostałości po 
oddzieleniu ziarna zboża od kłosów. We fragmencie: Mosjasz 7:30 „zbierać […] plewy” 
oznacza otrzymać coś nieprzydatnego). Poproś kilku uczniów o przeczytanie i wyjaśnienie 
wyrażeń, które wybrali.

• W jaki sposób rozpoznanie konsekwencji naszych grzechów może nam pomóc?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 7:33. Poproś pozo-
stałych o odnalezienie, do czego Limhi wzywał swój lud.

• O jakich zasadach dotyczących skutków rozpoznawania i odczuwania żalu za nasze grze-
chy możemy dowiedzieć się od Limhiego i jego ludzi? (Gdy uczniowie będą rozpoznawać 
prawdy zawarte w tym rozdziale, pomóż im dostrzec, że rozpoznanie i odczuwanie 
żalu za grzechy, może skłonić nas do tego, że zwrócimy się do Pana o wyzwolenie. 
Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

Aby pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu tej zasady, poproś ich o wyobrażenie sobie, 
że bliska im osoba odczuwa żal za grzechy, pragnie odpokutować i zwrócić się do Pana, 
ale nie jest pewna, jak to zrobić. Złóż świadectwo, że rada Limhiego dla jego ludu zapisana 
we fragmencie: Mosjasz 7:33 zawiera kluczowe informacje, jak pokonać smutek i żal, które 
związane są z grzechem. Poproś uczniów, aby w ciszy przejrzeli fragment: Mosjasz 7:33 i 
wyszukali wyrażenia, które mogą pomóc komuś w dowiedzeniu się, jak „nawrócić się do 
Pana”. (Możesz im zaproponować zaznaczenie tych wyrażeń).

Omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Kraj 
Zarahemla

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)

Grupa 
poszukiwawcza 

prowadzona 
przez Ammona

Grupa Nefitów 
dowodzonych 
przez Zenifa
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MOSJASZ 7– 8

Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilku uczniów, aby opowiedzieli, które z wyrażeń 
wywarły na nich wrażenie. Niech każdy uczeń wyjaśni znaczenie wyrażenia, które wybrał 
poprzez: (1) wyjaśnienie go własnymi słowami lub (2) podanie przykładów czynów i po-
staw osób, które próbują stosować zasadę wyrażoną w danym wyrażeniu.

Poproś uczniów, aby rozważyli, czy są grzechy, za które nie odpokutowali, a które wywołują 
uczucia smutku i żałości u nich oraz u ich bliskich. Poproś uczniów, aby w swoich dzienni-
kach do studiowania odpowiedzieli na poniższe pytania:

• Jak możecie odnieść fragment: Mosjasz 7:33 do swojego obecnego życia?

Podziel się swoim świadectwem, że gdy zwrócimy się do Pana z całym sercem i umysłem, 
On wyzwoli nas ze stanu lamentu wywołanego przez grzech.

Mosjasz 8
Ammon dowiaduje się o 24 złotych płytach i mówi Limhiemu o widzącym, 
który może przetłumaczyć wyryte na nich zapisy
Poproś, aby dwóch uczniów wyszło przed grupę. Zawiąż przepaskę na oczach jednego z 
nich, a następnie umieść książki, kartki lub inne nieszkodliwe przedmioty na podłodze 
w różnych miejscach klasy. Poproś drugiego ucznia, aby udzielił koledze wskazówek, jak 
przejść przez salę, nie dotykając przeszkód na podłodze. Następnie zawiąż przepaskę 
na oczach drugiego ucznia. Przestaw przedmioty na podłodze i niech teraz pierwszy 
uczeń udziela wskazówek, jak iść. Jednak tym razem uczeń mający przepaskę na oczach 
ma celowo ignorować wskazówki. (Porozmawiaj z tym uczniem przed lekcją i poproś go 
o ignorowanie wskazówek).

• Jaki sens ma słuchanie kogoś, kto widzi rzeczy, których my nie widzimy?

Podsumuj fragment: Mosjasz 8:5–12, wyjaśniając, że Limhi 
wysłał ekspedycję, aby uzyskać pomoc z Zarahemli jakiś 
czas przed przybyciem Ammona. Grupa błąkała się po 
puszczy i zamiast znaleźć Zarahemlę odnalazła pozosta-
łości zniszczonej cywilizacji. Znaleźli tam 24 pokryte gra-
werunkami złote płyty. (Możesz wyjaśnić, że ruiny odkryte 
przez ludzi Limhiego były pozostałością cywilizacji Jere-
dów. Zapis Jeredów zaczerpnięty z 24 złotych płyt znajduje 
się w Księdze Mormona w księdze Etera). Dodaj tę podróż 
do schematu na tablicy, według wzoru zamieszczonego na 
tej stronie. Niech uczniowie dodadzą ją także do swoich 
schematów. Wyjaśnij, że król Limhi chciał zrozumieć za-
pisy wygrawerowane na 24 płytach. Zapytał Ammona, czy 
zna kogoś, kto mógłby je przetłumaczyć.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie odpowiedzi 
Ammona we fragmencie: Mosjasz 8:13–15. Poproś uczniów 
o wyszukanie, jakim tytułem Ammon określił osobę, która 
ma moc tłumaczenia takich zapisów. Poproś uczniów, aby 
w ciszy przejrzeli fragment: Mosjasz 8:16–19 i wyszukali, 
jakie dodatkowe umiejętności posiada widzący. Poproś 
kilku uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.

Zapisz na tablicy następujące zdanie: Pan daje proroków, widzących i objawicieli, aby 
przynieśli korzyść ludzkości.

• Ilu widzących mamy dziś na ziemi? (Piętnastu — to członkowie Rady Prezydenta Kościoła 
i członkowie Kworum Dwunastu Apostołów).

• O jakich sprawach informują nas prorocy, widzący i objawiciele? (Jeśli uczniom trudno 
jest udzielić odpowiedzi, zapytaj, co widzący objawili na takie tematy, jak małżeństwo i 
rodzina, wykształcenie, rozrywka i media lub czystość moralna).

• W jaki sposób zostaliście pobłogosławieni w swoim życiu przez współczesnych proro-
ków, widzących i objawicieli?

Możesz powiedzieć, jak prorocy, widzący i objawiciele pobłogosławili twoje życie. Zachęć 
uczniów do przeczytania i rozważenia przesłania z ostatniej konferencji wygłoszonego 
przez członka Rady Prezydenta Kościoła lub Kworum Dwunastu Apostołów oraz do postą-
pienia zgodnie z zawartą w nim radą.

Omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Kraj 
Zarahemla

Ruiny po narodzie Jeredów 
w kraju na Północy

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)

Grupa 
poszukiwawcza 

prowadzona 
przez Ammona

Grupa Nefitów 
dowodzonych 
przez Zenifa

24 złote płyty 
(Księga Etera)

Próby znalezienia 
Zarahemli
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Wprowadzenie
Za panowania króla Mosjasza I Zenif poprowadził 
grupę Nefitów z Zarahemli, aby osiedlili się pośród 
Lamanitów w kraju Nefi. Rozdziały: Mosjasz 9–22 za-
wierają zapis doświadczeń tych ludzi. Król Lamanitów 
pozwolił ludowi Zenifa na osiedlenie się, ponieważ 

w tajemnicy planował wziąć ich do niewoli. Fałszywe 
tradycje Laminitów i nienawiść wobec Nefitów w końcu 
doprowadziły do wojny. Lud Zenifa polegał na Panu, 
został wzmocniony i wyparł Lamanitów ze swoich ziem.

LEKCJA 57

Mosjasz 9–10

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 9:1–13
Zenif prowadzi grupę Nefitów z powrotem do kraju Nefi
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, kiedy czegoś bardzo pragnęli. Poproś kilku z nich o 
opowiedzenie o tych doświadczeniach. Wyjaśnij, że dzisiaj będą uczyć się o człowieku, który 
pragnął czegoś tak bardzo, że nie dostrzegał możliwych konsekwencji swoich pragnień.

Poproś uczniów, aby spojrzeli na schemat podróży, który zaczęli rysować na poprzedniej 
lekcji. Przypomnij im, że człowiek o imieniu Ammon poprowadził grupę, która wędrowała 
z Zarahemli i odnalazła Limhiego i jego lud w kraju Nefi. (Możesz wyjaśnić, że w Księdze 
Mormona jest mowa o dwóch osobach o imieniu Ammon. Jedną z nich jest człowiek, o 
którym dzisiaj się uczą. Drugą natomiast — syn Mosjasza, który został wspaniałym misjo-
narzem pośród Lamanitów. Uczniowie przeczytają o nim w rozdziale: Mosjasz 27). Niech 
uczniowie otworzą Księgę Mormona na rozdziałach: Mosjasz 7–8 i wyszukają datę, która 
znajduje się na dole strony albo w podsumowaniu tych rozdziałów (około 121 r. p.n.e.). 
Niech porównają tę datę z datą w rozdziale: Mosjasz 9 (około 200 r. p.n.e., około 80 lat 
wcześniej). Poproś, aby ktoś wyjaśnił tę znaczącą różnicę w datach.

Wyjaśnij, że w rozdziałach od: Mosjasz 8 do Mosjasz 9 historia cofa się w czasie o 80 lat, 
aby podać zapis dziejów dziadka króla Limhiego — Zenifa. Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos wstępu Mormona do zapisu Zenifa na początku rozdziału: Mosjasz 9. 
Następnie poproś innego ucznia o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 9:1–2.

Niech uczniowie dorysują na swoich schematach strzałkę symbolizującą podróż podjętą 
przez pierwszą grupę, która wyruszyła z Zarahemli do kraju 
Nefi. Zwróć uwagę na to, że do tej grupy należał Zenif. Jak 
zostało to pokazane na schemacie znajdującym się na tej 
stronie, strzałka powinna wskazywać, że ta grupa także 
powróciła do Zarahemli. Podpis powinien brzmieć: „Nie-
którzy Nefici dążą do odzyskania kraju Nefi”. (Ukończony 
schemat znajduje się w aneksie na końcu podręcznika).

Poproś innego ucznia o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 
9:3–4, a pozostałych uczniów, aby śledzili tekst, wyszukując: 
(1) co tak bardzo chciał uzyskać Zenif i (2) o kim nie pamiętał.

•  Co to znaczy być nadgorliwym? (Oznacza to być prze-
sadnie zagorzałym lub za bardzo pochłoniętym dąże-
niem do czegoś).

• Jak myślicie, co znaczy nie pamiętać Pana?

Wyjaśnij, że ponieważ Zenif był nadgorliwy i nie pamiętał o 
Panu, popełnił błąd. Niech uczniowie przeczytają fragment: 
Mosjasz 9:5–7, 10 i wyszukają, na czym on polegał.

•  Czego nie dostrzegł Zenif z powodu swego ślepego 
dążenia do zdobycia kraju Nefi?

Daty w przypisach 
i podsumowaniach 
rozdziałów
Pokaż uczniom, że w 
Księdze Mormona przy-
bliżone daty są zapisane 
na dole każdej strony 
(lub w podsumowaniach 
rozdziałów), aby pomóc 
ustalić kontekst histo-
ryczny wydarzeń opisy-
wanych na tych stronach. 
Gdy uczniowie zapoznają 
się z tymi datami, widzą, 
że wydarzenia opisane 
w Księdze Mormona 
mają ze sobą związek, 
jak też są powiązane z 
innymi wydarzeniami 
historycznymi.

Omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Kraj 
Zarahemla

Ruiny po narodzie Jeredów 
w kraju na Północy

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)

Grupa 
poszukiwawcza 

prowadzona 
przez Ammona

Grupa Nefitów 
dowodzonych 
przez Zenifa

Niektórzy Nefici 
dążą do odzyskania 

kraju Nefi

Próby znalezienia 
Zarahemli

24 złote płyty 
(Księga Etera)
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MOSJASZ 9 –10

• Jakie są niebezpieczeństwa przesadnej gorliwości przy podejmowaniu decyzji?

• Jakie są niebezpieczeństwa związane z podejmowaniem decyzji bez radzenia się Pana?

Podsumuj fragment: Mosjasz 9:11–13, opowiadając uczniom, że po 12 latach ludowi Zenifa 
tak bardzo się powodziło, że król Lamanitów był coraz bardziej niespokojny, że nie będzie 
mógł ich wziąć w niewolę, więc zaczął „podburzać swój lud do walki z [ludem Zenifa]” 
(Mosjasz 9:13).

Mosjasz 9:14–10:22
Lamanici próbują wziąć lud Zenifa w niewolę
Zapisz na tablicy następujące słowa i wyrażenia: praca domowa, opieranie się pokusom, pro-
blemy z przyjaciółmi, przywództwo, praca, spory z członkami rodziny, sport. (W zależności od 
potrzeb i zainteresowań uczniów, możesz dodać inne punkty do tej listy).

Poproś jednego z uczniów, aby wyszedł na przód klasy i wyciągnął ramiona przed siebie. 
Umieść małe rzeczy, takie jak książki lub kamyki w dłoniach tego ucznia i poproś go, aby 
trzymał je w górze. Wyjaśnij, że przedmioty te symbolizują wyzwania wymienione na 
tablicy. Zapytaj uczniów:

• W której z tych kwestii chcielibyście mieć więcej siły i wsparcia?

Dodaj jeszcze jeden lub dwa przedmioty do każdej ręki ucznia. Zapytaj uczniów:

• Czy kiedykolwiek czuliście, że nosicie zbyt duże ciężary i żałowaliście, że nie jesteście 
silniejsi, żeby dać sobie radę ze swoimi wyzwaniami?

Poproś dwóch uczniów, aby wyszli przed grupę i wsparli ramiona ucznia trzymającego 
przedmioty. Wyjaśnij, że pozostała część dzisiejszej lekcji dotyczy grupy ludzi, którzy po-
trzebowali więcej siły. Zasugeruj, żeby podczas tej lekcji uczniowie zastanowili się nad tym, 
skąd mogą czerpać więcej siły w swoim życiu. (Poproś uczniów, którzy stoją z przodu klasy, 
aby powrócili na swoje miejsca).

Wyjaśnij, że rozdziały: Mosjasz 9 i 10 są zapisem dwóch bitew, które Lamanici stoczyli 
z Zenifem i jego ludem. Przerysuj na tablicy poniższą tabelę, ale nie wpisuj odpowiedzi 
w nawiasach. Powiedz uczniom, że będą wyszukiwać we fragmentach z pism świętych, 
umieszczonych w tabelce, odpowiedzi na pytania, które znajdują się na górze tabeli. Po-
proś połowę uczniów o użycie fragmentów z pierwszego rzędu do znalezienia odpowiedzi 
na pytania dotyczące Zenifa i jego ludu. Poproś drugą połowę, aby przeczytała fragmenty 
z drugiego rzędu i odnalazła odpowiedzi dotyczące Lamanitów. Niech jeden uczeń z każ-
dej grupy napisze swoje odpowiedzi na tablicy, gdy je odnajdzie.

Do czego przygotowy-
wał się ten lud?

Co zrobili, aby pokładać 
zaufanie w Panu?

Jaki był tego rezultat?

Zenif i jego lud Mosjasz 9:14–16; 
10:1–2, 7, 9–10
(Uzbroili się i stoczyli 
bitwę).

Mosjasz 9:17; 10:19
(Modlili się i pamiętali  
o tym, że Pan wyzwolił 
ich przodków).

Mosjasz 9:18; 10:20
(Pan wzmocnił ich i udało 
im się wyprzeć Lamani-
tów ze swego kraju).

Lamanici Mosjasz 10:6–8
(Uzbroili się i stoczyli 
bitwę).

Mosjasz 10:11
(Nic. Polegali na swej 
własnej sile).

Mosjasz 10:19–20
(Lamanici zostali  
wyparci z tego kraju,  
a była to wielka rzeź).

Po tym jak uczniowie wypełnią wykres, zapytaj:

• Jakie podobieństwa i różnice widzicie pomiędzy tym, jak Zenif i jego lud przygotowali 
się do stoczenia bitwy, a jak przygotowali się Lamanici?

• O jakich prawdach możemy się nauczyć z tego porównania?

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Pan wzmocni nas, gdy zrobimy wszystko co 
w  naszej mocy i Mu zaufamy.

Odnieś się do wyzwań wymienionych na tablicy i przypomnij uczniom o przeprowadzo-
nym na lekcji ćwiczeniu.

• Jak myślicie, jak można by odnieść tę zasadę do niektórych z podanych wyzwań?
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Rozważ użycie następujących przykładów, aby pomóc uczniom zastanowić się, jak mogą 
wykonać swoją część i zaufać Panu, dążąc do uzyskania siły:

 1. W szkole zbliża się ważny egzamin i chciałbyś mieć siłę, żeby dobrze ci poszło.

 2. Trudziłeś się, aby pozbyć się złego nawyku, ale nie czujesz, że jesteś na tyle silny, by 
zrobić to o własnych siłach.

 3. Doświadczasz trudności w swojej rodzinie i czujesz, że nie możesz dać sobie rady z sil-
nymi emocjami bez uzyskania pomocy.

Poproś uczniów o przejrzenie pierwszych trzech linijek fragmentu: Mosjasz 9:18. (Możesz 
zasugerować, aby uczniowie zaznaczyli te linijki w swoich pismach świętych).

• Kiedy doświadczyliście prawd, o których jest mowa w tych linijkach?

Możesz podzielić się własnym doświadczeniem, które wykazuje, że Pan chce wzmocnić 
nas, gdy robimy wszystko, co w naszej mocy, aby Mu zaufać.

Wyjaśnij, że zanim Zenif i jego lud wyruszyli po raz drugi na bitwę, Zenif wyjaśnił swemu 
ludowi, dlaczego Lamanici pałali gniewem do Nefitów. Napisz słowa: gniew i krzywda na 
tablicy. (Być gniewnym oznacza wielką złość; pokrzywdzony to osoba, która została obra-
żona lub potraktowana niesłusznie lub niesprawiedliwie).

Pomóż uczniom zrozumieć, że obrażanie się, duszenie w sobie złości, zaniechanie wy-
baczenia może mieć wpływ na pokolenia; poproś uczniów, aby usiedli w parach i niech 
każda para przeczyta fragment: Mosjasz 10:12–18. Poproś ich, aby wyszukali przyczyny, 
dlaczego potomkowie Lamana i Lemuela wciąż nienawidzili potomków Nefiego.

Niech po przeczytaniu wersetów uczniowie odpowiedzą w parach na poniższe pytania. 
(Rozważ napisanie tych pytań na tablicy, gdy uczniowie będą czytać wyznaczone wersety 
lub rozdaj pytania napisane na kartce każdej parze uczniów).

• Dlaczego Lamanici żywili do Nefitów tak zażartą nienawiść?

• Kto cierpi, gdy unosimy się gniewem lub gdy odmawiamy wybaczenia?

• Jaki wpływ może mieć gniew jednej osoby na całą jej rodzinę teraz i w przyszłości?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Donalda L. Hallstroma z Siedemdziesiątych. 
Poproś uczniów o wysłuchanie, co możemy zrobić, gdy czujemy złość lub urazę.

„Jeśli czujecie, że ktokolwiek (członek rodziny, przyjaciel, inny członek Kościoła, przy-
wódca Kościoła, współpracownik) 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. Wykorzystajcie 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).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi pytaniami. (Możesz zachęcić ich do 
zapisania odpowiedzi w dziennikach do studiowania pism świętych lub w notatnikach).

• Czy czujecie wobec kogoś złość lub macie poczucie wyrządzonej krzywdy?

• Do kogo możecie zwrócić się o pomoc w podejmowanych wysiłkach prowadzących do 
wybaczenia? W jaki sposób możecie unikać obrazy i złości w przyszłości?

Poproś uczniów o przypomnienie sobie momentu, kiedy komuś wybaczyli. Poproś kilku 
z nich, aby podzielili się tym, co czuli, gdy wybaczyli lub wyzbyli się uczuć urazy i złości. 
Rozważ podzielenie się swoim świadectwem o szukaniu pomocy Pana w wybaczaniu 
ludziom.
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Wprowadzenie
Z powodu dumy króla Noego i buntowniczego trybu 
życia, wielu z jego ludu zostało doprowadzonych do 
niegodziwości, a Pan wysłał proroka Abinadiego, aby 
ostrzegł Noego i jego lud. Abinadi ostrzegł ich, że jeśli 

nie odpokutują, popadną w niewolę. Lud ten nie dał 
posłuchu ostrzeżeniom i król Noe rozkazał wtrącić Abi-
nadiego do więzienia.

LEKCJA 58

Mosjasz 11–12:17

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 11:1–19
Król Noe prowadzi swój lud do niegodziwości
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytania:

Jak byście zareagowali, gdyby rodzice zasugerowali, że niektórzy z waszych przyjaciół mają na 
was zły wpływ?

Jak byście zareagowali, gdyby przywódca kościelny powiedział wam, że jedno z waszych ulubio-
nych zajęć przeszkadza wam w waszym rozwoju duchowym?

Jakbyście zareagowali, gdyby prorok wypowiadał się przeciwko rozrywkom, które sprawiają 
wam przyjemność?

Poproś uczniów, aby w ciszy zastanowili się nad tymi pytaniami. Następnie zapytaj:

• Dlaczego sytuacje te są wyzwaniem?

• Co byście zrobili, aby podążyć za radą rodziców, przywódców w podobnych sytuacjach?

• Dlaczego prawi ludzi chcą podążać za radami, nawet jeśli zmiany, jakich trzeba dokonać 
w życiu, są trudne?

Wyjaśnij, że podczas tej lekcji uczniowie dowiedzą się o grupie ludzi, którzy nie chcieli 
podążać za radą proroka.

Aby przedstawić kontekst lekcji przypomnij uczniom, że Zenif poprowadził grupę ludzi do 
kraju Nefi, gdzie dostali się w niewolę u Lamanitów. Pomimo że nadgorliwość Zenifa do-
prowadziła go do tego, że został zwiedziony przez Lamanitów, był on dobrym człowiekiem 
i nauczał swój lud, aby ufał Panu. Zanim Zenif umarł, przekazał królestwo swemu synowi 
Noemu. (Zob. Mosjasz 9–10).

Wyjaśnij, że Noe był niegodziwym człowiekiem. Aby wykazać, jaki wpływ miała jego 
niegodziwość na lud, podziel uczniów w klasie na dwie grupy. Poproś pierwszą grupę o 
przeczytanie fragmentów: Mosjasz 11:1–2, 5–7, a drugą o przeczytanie: Mosjasz 11:14–19. 
Poproś, aby uczniowie w obydwu grupach poszukali szczegółów wskazujących na to, jaki 
wpływ miała niegodziwość Noego na ten lud. Pomóż uczniom w analizie wersetów, zada-
jąc poniższe pytania:

• Jak myślicie, dlaczego ludzie wspierali Noego w jego niegodziwości?

• Dlaczego „próżne i schlebiające słowa” zwodzą ludzi? (Gdy uczniowie omawiają odpo-
wiedź na to pytanie, możesz wyjaśnić, że pochlebstwa to fałszywe wychwalanie, zwykle 
używane do manipulowania osobami, których dotyczy).

• Czego możemy się dowiedzieć z tego zapisu dziejów ludu Nefitów o tym, jak reagować 
na próżne i schlebiające słowa? (Kiedy wierzymy w próżne i schlebiające słowa ludzi, 
ryzykujemy, że zostaniemy zwiedzeni).

• Co możemy robić, gdy ludzie wokół nas nie żyją w prawości?

Dostosowywanie lekcji 
do potrzeb uczniów
Większość lekcji zawiera 
więcej prawd z pism 
świętych, niż możesz 
omówić w czasie 
przeznaczonym na 
lekcję. Gdy studiujesz 
pisma święte i program 
nauczania, dąż do uzy-
skania przewodnictwa 
Ducha Świętego, aby 
poznać, które doktryny i 
zasady są najważniejsze 
dla twoich uczniów, aby 
się ich uczyli i omówili 
podczas lekcji. Duch 
Święty pomoże ci dosto-
sować każdą lekcję do 
potrzeb uczniów.
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Mosjasz 11:20–12:17
Abinadi ostrzega ludzi, że dostaną się w niewolę jeśli nie odpokutują
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 11:20.

• Co zrobił Pan, aby pomóc ludowi Noego? (Posłał proroka, który wzywał go do pokuty).

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Bóg wysyła proroków, aby pomogli nam odpo-
kutować i abyśmy uniknęli niedoli. Wyjaśnij, że Pan dwa razy wysłał Abinadiego, aby 
ostrzegł ten lud.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę. Zostaw miejsce, aby pod każdym odnośnikiem do 
pisma świętego zapisać jego podsumowanie.

Przesłanie Abinadiego Reakcja ludzi

Pierwsze ostrzeżenie Mosjasz 11:20–25 Mosjasz 11:26–29

Drugie ostrzeżenie Mosjasz 12:1–8 Mosjasz 12:9–17

Aby pomóc uczniom zrozumieć przesłanie Abinadiego, poproś połowę uczniów o przeczy-
tanie fragmentu: Mosjasz 11:20–25, w którym jest mowa o pierwszym ostrzeżeniu Abina-
diego, a drugą połowę o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 12:1–8, w którym jest mowa o 
drugim ostrzeżeniu. Poproś uczniów z obu grup o podsumowanie przesłań Abinadiego. 
Niech jeden z uczniów zapisuje te podsumowania na tablicy pod odpowiednimi odnośni-
kami do fragmentów z pism świętych.

• Jakie różnice zauważyliście pomiędzy dwoma ostrzeżeniami Abinadiego?

Aby pomóc uczniom dostrzec te różnice, rozważ zwrócenie ich uwagi na fragment: 
Mosjasz 11:20–25 i powtarzające się wyrażenie: „jeśli się nie nawrócą”. Zachęć ich, aby 
zaznaczyli te wyrażenia. Następnie zachęć ich, aby porównali ten fragment z fragmentem: 
Mosjasz 12:1–8. (Pomóż uczniom zrozumieć, że ten lud mógł uniknąć tych konsekwencji, 
jeśli tylko by odpokutował po pierwszym ostrzeżeniu. Jednak ponieważ lud ten nie od-
pokutował, konsekwencje były nieuniknione i bardziej uciążliwe w drugim ostrzeżeniu 
Abinadiego).

• Czego te różnice uczą was o konsekwencjach niesłuchania ostrzeżeń proroków?

• Jakie są niebezpieczeństwa pozostawania w grzechu i niepokutowania?

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu reakcji ludzi na przesłanie Abinadiego, poproś 
połowę uczniów o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 11:26–29. Niech zwrócą uwagę na 
reakcję ludzi i ich króla na pierwsze ostrzeżenie Abinadiego. Poproś pozostałych uczniów 
o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 12:9–17. Niech zwrócą uwagę na reakcję ludzi na drugie 
przesłanie Abinadiego. Poproś uczniów z każdej grupy, aby podsumowali reakcje, a jeden 
z uczniów niech zapisze ich spostrzeżenia w tabeli.

• Jak myślicie, dlaczego ludzie byli źli na Abinadiego, który próbował im pomóc? Jak my-
ślicie, dlaczego stanęli w obronie króla Noego, który prowadził ich do niedoli?

• We fragmencie: Mosjasz 11:29 czytamy, że „lud był zaślepiony”. W jaki sposób lud ten 
stał się zaślepiony na prawdę?

Podczas omawiania odpowiedzi na te pytania, pomóż uczniom rozpoznać następującą za-
sadę: Grzech może nas zaślepić tak, że nie rozpoznamy prawdy w słowach proroka. 
Wyjaśnij, że w swym zaślepieniu lud ten myślał, że Noe jest ich przyjacielem, a Abinadi 
wrogiem, chociaż prawda była inna. Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się nad 
następującymi pytaniami:

• Czy kiedykolwiek rozzłościliście się lub broniliście swoich błędów, gdy ktoś was popra-
wiał, nawet jeśli wiedzieliście, że osoba ta ma rację?

Proszenie uczniów 
o pisanie na tablicy
Kiedy uczniowie piszą na 
tablicy, możesz zwrócić 
się w stronę reszty klasy 
i kontynuować dyskusję. 
Dzięki temu uczniowie 
koncentrują uwagę na 
tym, co jest napisane na 
tablicy i chętniej uczest-
niczą w dyskusji. Przy-
pomnij uczniom, że nie 
muszą zapisywać całych 
odpowiedzi — a jedynie 
kilka kluczowych słów 
z wypowiadanych ko-
mentarzy. Aby zachęcić 
uczniów do aktywnego 
zaangażowania, możesz 
poprosić jednego ucznia 
o zapisywanie przez 
kilka minut, a następnie 
poprosić o to inną osobę.
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MOSJASZ 11–12:17

• Co możecie zrobić, aby zaakceptować rady od członków rodziny, lokalnych przywódców 
kościelnych i proroków, gdy doradzają wam, jak podążać za słowami Boga?

Zwróć uwagę, że wielu ludzi zachęca nas do życia zgodnego ze słowem Bożym. Aby po-
móc uczniom głębiej zastanowić się, jak właściwie reagować na rady osób, które zachęcają 
nas do zmiany i pokuty, wróć do trzech pytań, które napisałeś na tablicy przed lekcją. 
Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na jedno z nich w swoich dziennikach do studiowania 
lub w notatnikach. Gdy upłynie wyznaczony czas na pisanie, poproś kilku z nich o opo-
wiedzenie, kiedy zostali błogosławieni, gdyż podążyli za radą rodziców lub przywódców. 
Zachęć ich do zasięgania rad od rodziców, lokalnych przywódców kościelnych i proroków 
i postępowania zgodnie z tymi radami.

Omówienie fragmentów do opanowania
Zrozumienie fragmentów z pism świętych przez uczniów pogłębi się, gdy ułożą do nich 
własne pytania. Poproś uczniów, aby pracowali razem lub w małych grupach i napisali 
wskazówki, które będą związane z określonymi fragmentami do opanowania. (Możesz wy-
brać kilka fragmentów, które chcesz, aby uczniowie przejrzeli lub się ich nauczyli). Następ-
nie niech przeczytają te wskazówki tobie. Zdobywasz punkty, jeśli prawidłowo zgadniesz, 
który to jest fragment do opanowania. Uczniowie zdobywają punkty, jeśli nie zgadniesz, 
który to jest fragment.

Uwaga: Jeśli nie masz czasu, aby wykorzystać to ćwiczenie w czasie lekcji, możesz zrobić 
to innego dnia. Inne ćwiczenia z fragmentami do opanowania znajdują się w aneksie na 
końcu podręcznika.
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Wprowadzenie
Kiedy król Noe i jego kapłani przesłuchiwali Abinadiego, 
prorok zganił ich za to, że nie nauczali ani nie prze-
strzegali przykazań. Król Noe nakazał swoim kapłanom, 
aby zabili Abinadiego, ale Bóg ochraniał Abinadiego 

i dał mu moc, aby przekazał Jego przesłanie. Cytując 
Izajasza, Abinadi świadczył o Jezusie Chrystusie i Jego 
Zadośćuczynieniu.

LEKCJA 59

Mosjasz 12:18–14:12

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 12:18–13:26
Abinadi gani króla Noego i jego kapłanów za odmowę przestrzegania przykazań 
i nauczania o nich
Aby zacząć tę lekcję, zapisz na tablicy następujące zdania:

WIEM, co oznacza życie zgodne z ewangelią Jezusa Chrystusa.

ŻYJĘ zgodnie z ewangelią Jezusa Chrystusa.

Poproś uczniów, aby w ciszy rozważyli, w jakim stopniu te zdania ich opisują, używając 
skali od 1 do 10 (10 symbolizuje, że zdanie dobrze ich opisuje).

• Jak myślicie, dlaczego jest ważne, aby szczerze ocenić siebie według obu tych zdań?

Wyjaśnij, że gdy uczniowie będą omawiać słowa Abinadiego, dowiedzą się więcej o ważno-
ści poznawania ewangelii i życia w zgodzie z jej naukami. Przypomnij im, że na poprzed-
niej lekcji, omawiali zapis, jak król Noe i jego kapłani wtrącili Abinadiego do więzienia, 
ponieważ przeciw nim prorokował (zob. Mosjasz 12:1–17). Podsumuj fragment: Mosjasz 
12:18–24, wyjaśniając, że Abinadi został później przyprowadzony przed króla Noego i jego 
kapłanów. Kapłani przesłuchiwali go, próbując go zwieść, aby powiedział coś, co mogliby 
wykorzystać przeciwko niemu. Następnie jeden z nich poprosił, aby Abinadi wyjaśnił frag-
ment z pisma świętego.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 12:25–30 i o wyszukanie, 
dlaczego Abinadi zganił Noego i jego kapłanów. Po tym, jak uczniowie udzielą odpowiedzi 
o tym, czego się dowiedzieli, zapytaj:

• Abinadi powiedział, że Noe i jego kapłani wykrzywiali drogi Pana (zob. Mosjasz 12:26). 
Innymi słowy, skazili święte sprawy i odwrócili się od prawych ścieżek życia. W jaki spo-
sób Noe i kapłani byli winni wykrzywiania dróg Pana?

Aby pomóc uczniom odpowiedzieć na to pytanie, możesz zwrócić uwagę na to, że kapłani 
twierdzili, iż zbawienie przychodzi przez prawo Mojżeszowe (zob. Mosjasz 12:32). Nie prze-
strzegali dziesięciu przykazań, które są częścią tego prawa i nie nauczali ludu, aby przestrze-
gali przykazań (zob. Mosjasz 11:1–15; 12:27–29, 37; 13:25–26).

Zwróć uwagę na zdania napisane na tablicy.

• W skali od 1 do 10, jak dobrze każde zdanie opisuje Noego i jego kapłanów?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 12:31–33. Poproś 
uczniów, aby rozpoznali zasadę, jakiej Abinadi nauczał Noego i jego kapłanów. (Nauczał, 
że jeśli przestrzegamy przykazań Boga, zostaniemy zbawieni).

Podziel się następującymi przykładami podanymi przez Starszego F. Melvina Hammonda, 
Siedemdziesiątego. Zachęć uczniów, aby słuchali, jak ważne jest zarówno poznanie, jak 
i przestrzeganie przykazań.

„Wiele lat temu były misjonarz śmiało składał świadectwo na spotkaniu sakramentalnym 
i głosił, że wie ze studiowania pism świętych, że ewangelia jest prawdziwa i że oddałby 
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MOSJASZ 12:18 –14:12

życie za Pana i Jego Kościół. Dwa tygodnie później stał przed biskupem studenckiego 
okręgu upokorzony i przestraszony, wyznając, że w chwili słabości utracił swą niewinność. 
W jakiś sposób zapomniał o swym oddaniu wobec Zbawiciela w nieposkromionym wybu-
chu namiętności. Chociaż studiował słowo Boga, nie połączył zdobytej wiedzy z praktyką 
w codziennym zwyczajnym życiu, życiu na sposób Chrystusowy.

Pewna piękna młoda kobieta dążyła do tego, aby spełnić wszystkie wymagania, aby uzy-
skać Uznanie Kobiecości Młodej Kobiety. Jej osobiste cele zostały uważnie spisane i były 
pieczołowicie przechowane w jej księdze pamięci. Nieugięcie pisała, że będzie chodzić na 
randki tylko z godnymi młodymi mężczyznami i znajdzie tego wyjątkowego, z którym uda 
się do świątyni. W wieku osiemnastu lat zapomniała o tym celu; związała się z mężczyzną, 
który nie był członkiem Kościoła. Jej bliscy — rodzice, nauczyciele i przyjaciele przelali 
wiele łez. Wpadła w okropną pustkę pomiędzy wymaganiami prawa a rzeczywistym 
byciem prawdziwym uczniem” („Eliminating the Void between Information and Applica-
tion”, CES satellite training broadcast, sierpień 2003, str. 17, adres internetowy: si. lds. org).

• Dlaczego znajomość przykazań nie wystarczy do naszego zbawienia?

Pokaż ilustrację: Abinadi przed królem Noe (62042; Album Ewangelia w malarstwie [2009], 
nr 75). Poproś uczniów o opisanie tej ilustracji. (Król nakazał zabić Abinadiego. Pan ochra-
nia Abinadiego). Aby pomóc uczniom zrozumieć tę historię, trzech uczniów może prze-
czytać z podziałem na rolę o tym, co się wydarzyło. Niech jeden uczeń będzie narratorem, 
drugi niech czyta słowa króla Noego, a trzeci słowa Abinadiego. Najpierw poproś narratora 
i ucznia odgrywającego Noego, aby przeczytali swoje kwestie z fragmentu: Mosjasz 13:1–2. 
Następnie niech uczeń odgrywający Abinadiego odpowie im, czytając fragment: Mosjasz 
13:3–4. Narrator następnie przeczyta fragment: Mosjasz 13:5–6. A uczeń w roli Abinadiego 
zakończy, czytając fragment: Mosjasz 13:7–11.

Zwróć uwagę uczniów na fragment: Mosjasz 13:11.

• Jak myślicie, co oznacza mieć przykazania wyryte w naszych sercach? (Pomóż uczniom 
zrozumieć, że aby mieć przykazanie wyryte w naszych sercach musimy znać ewangelię i 
żyć zgodnie z ewangelią).

Zwróć uwagę na to, że Noe chciał zabić Abinadiego. Abinadi zaczął cytować fragment 
z pisma świętego, który pewnie król i jego kapłani znali, a który dowodził ich niegodzi-
wości. Niech uczniowie po cichu przeczytają fragment: Mosjasz 12:34–36 i sprawdzą czy 
fragment, który Abinadi przytoczył Noemu i jego kapłanom, brzmi znajomo. Pomóż im 
dostrzec, że Abinadi zaczął recytować dziesięć przykazań.

Na tablicy narysuj dwie duże kamienne tablice. Poproś ucznia, aby na jednej z tych tablic 
napisał jedno z dziesięciu przykazań. Niech każdy z uczniów dopisze na tablicy kolejne 
z dziesięciu przykazań. Niech uczniowie wypiszą wszystkie przykazania, jakie pamiętają. 
Poproś ich, aby sprawdzili to we fragmencie: Mosjasz 12:34–36 i 13:12–24. Możesz zachęcić 
ich do zaznaczenia dziesięciu przykazań w tych wersetach, jak też w II Ks. Mojżeszowej 
20:3–17 (jest to również fragment do opanowania).

Podziel się poniższą wypowiedzią Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Dziesięć przykazań zostało spisanych palcem Jehowy na kamiennych tablicach w celu 
zbawienia i dla bezpieczeństwa, dla ochrony i szczęścia dzieci Izraela i wszystkich pokoleń, 
które po nich nastaną” („Our Solemn Responsibilities”, Ensign, listopad 1991, str. 51).

Zachęć uczniów, aby przejrzeli w ciszy dziesięć przykazań i wyraź uznanie za podejmo-
wane przez nich wysiłki, aby ich przestrzegać.

Czytanie z podziałem 
na role
Czytanie pism świętych z 
podziałem na role może 
pomóc uczniom wyobra-
zić sobie ludzi i wyda-
rzenia z pism świętych. 
Zachęć uczniów, aby to 
doświadczenie było cie-
kawe i przyjemne, lecz 
przypomnij, by pamiętali 
o świętym charakterze 
czytanych pism.
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Mosjasz 13:27–14:12
Abinadi naucza o zbawieniu poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa
Napisz na tablicy następujące zdanie (możesz zrobić to przed rozpoczęciem lekcji). Poproś 
uczniów, aby zastanowili się, co można zapisać w pustych miejscach.

„Po tym jak wykażemy się posłuszeństwem i dobrymi czynami, nie możemy zostać ocaleni przed 
śmiercią lub skutkami naszych osobistych grzechów bez…”

Przeczytaj na głos wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa:

„Po tym, jak wykażemy się posłuszeństwem i dobrymi czynami, nie możemy zostać oca-
leni przed śmiercią lub skutkami naszych osobistych grzechów bez łaski okazanej poprzez 
zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Księga Mormona to wyjaśnia. Naucza, że ‘zbawienie 
nie jest tylko wynikiem przestrzegania przepisów’ (Mosjasz 13:28). Innymi słowy, zbawie-
nie nie przychodzi tylko z racji przestrzegania przykazań. […] Nawet ci, którzy próbują 
przestrzegać przykazań i służyć Bogu całym sercem, umysłem i z całej siły, są ‘sługami 
nie przynoszącymi korzyści’ (Mosjasz 2:21). Człowiek sam z siebie nie może zasłużyć na 
zbawienie” („Another Testament of Jesus Christ”, Ensign, marzec 1994, str. 67).

Dokończ zdanie napisane na tablicy, dopisując:  łaski okazanej przez zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa. Następnie poproś kilku uczniów o przeczytanie po kolei na głos fragmentów: 
Mosjasz 13:28, 32–35. Poproś resztę klasy, aby wyszukała słowa i wyrażenia, które mają 
związek z wypowiedzią Starszego Oaksa. Poproś niektórych z uczniów, aby podzielili się 
tym, co znaleźli. (Przykładowe odpowiedzi: „zadośćuczynienie”, „odkupienie dokonane 
przez Boga”, „przyjście Mesjasza” i obietnica, że „sam Bóg zstąpi między ludzi”).

Wyjaśnij, że wypowiedź Abinadiego o „prawie” w wersecie Mosjasz 13:28 i 32 odnosi się 
do prawa Mojżeszowego, które zawiera zbiór ścisłych przykazań, w tym dotyczące składa-
nia ofiar, uczt i innych rytuałów. Prawo to zostało dane, aby pomóc Izraelitom pamiętać o 
Bogu i aby wyczekiwali Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa. Z czasem wielu Izraelitów nie 
rozumiało roli Jezusa Chrystusa jako ich Zbawiciela, gdyż myśleli, że mogą zostać zbawieni 
po prostu poprzez przestrzeganie prawa Mojżesza.

• Abinadi świadczył, że człowiek może być zbawiony tylko dzięki Zadośćuczynieniu 
Jezusa Chrystusa (zob. Mosjasz 13:28, 32). Dlaczego ważne jest, abyśmy rozumieli tę 
prawdę?

Wyjaśnij, że gdy Abinadi przemawiał do Noego i jego kapłanów, cytował niektóre z pro-
roctw Izajasza o Jezusie Chrystusie. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 
Mosjasz 14:3–12. Poproś ich o wyszukanie słów i wyrażeń, które opisują, co Zbawiciel 
zrobił, aby umożliwić nam zbawienie.

Po kilku minutach, poproś ich o podzielenie się tym, co znaleźli. Rozważ zapisanie ich 
odpowiedzi na tablicy. Aby pomóc uczniom zastanowić się nad brzemieniem smutku i stra-
pienia, jakie dźwigał dla nich Zbawiciel i pomóc im zastanowić się nad Jego cierpieniem za 
ich grzechy, przeczytaj następujące zdania. Poproś, aby w myśli dokończyli te zdania:

Jezus Chrystus wziął na siebie moje smutki, takie jak…

Jezus Chrystus był zraniony i okaleczony za moje występki, takie jak…

Poproś uczniów, aby powiedzieli, co oznacza dla nich następujące zdanie: „Przez Jego 
rany jesteśmy uzdrowieni” (Mosjasz 14:5). Możesz wyjaśnić, że słowo rany odnosi się do 
obrażeń pozostałych na ciele Zbawiciela po tym, jak był biczowany czyli chłostany (zob. 
Ew. Jana 19:1). Ogólnie mówiąc słowo to odnosi się do wszystkiego, co wycierpiał.

Po tym, jak uczniowie podzielą się swoimi uczuciami na temat tego zdania, złóż świadec-
two, że dzięki cierpieniu Zbawiciela i podejmowanym przez nas wysiłkom, aby przestrze-
gać przykazania, możemy otrzymać spokój i przebaczenie w tym życiu i zbawienie w życiu, 
które nastanie (zob. NiP 59:23; Zasady wiary 1:3). Poproś uczniów, aby wyrazili swą miłość 
i uznanie Zbawicielowi poprzez przestrzeganie przykazań.
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Wprowadzenie
Gdy Abinadi kontynuował głoszenie ewangelii królowi 
Noemu i jego kapłanom, składał świadectwo o Jezusie 
Chrystusie i Jego roli jako Odkupiciela. Jeden z kapła-
nów Noego, Alma, uwierzył Abinadiemu. Król Noe 
wygonił Almę ze swego sądu i nakazał sługom, aby go 
zabili. Alma jednak uciekł i zapisał nauki, które usłyszał 

od Abinadiego. Gdy Abinadi wygłosił przesłanie, z któ-
rym posłał go Pan, król Noe i jego kapłani zagrozili mu 
śmiercią, jeśli nie odwoła tego, co powiedział. Odmówił 
wyrzeknięcia się swego świadectwa, więc „[poniósł] 
śmierć w ogniu” i „zapieczętował prawdę swych słów 
swoją śmiercią” (Mosjasz 17:20).

LEKCJA 60

Mosjasz 15–17

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 15–16
Abinadi naucza o roli Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela
Wyznacz uczniom kilka minut, aby odnaleźli słowa odkupić, odkupi, odkupuje, odkupiwszy i 
odkupienie w rozdziałach: Mosjasz 15–16. Możesz zasugerować, aby zaznaczyli te słowa. Wy-
jaśnij, że kiedy powtarzane są różne formy tego samego słowa w danej części pisma świętego, 
może to być oznaką, że słowo to jest ważne w przesłaniu autora tego tekstu. Zachęć uczniów, 
aby podczas dzisiejszej lekcji zwrócili uwagę na nauki Abinadiego na temat odkupienia.

Aby pomóc uczniom zrozumieć rolę Jezusa Chrystusa jako Odkupiciela, narysuj na tablicy 
następujący obrazek:

Wskaż na słowo: „Przestępca” i poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że popełnili prze-
stępstwo. Została im zasądzona duża grzywna i nie mogą w żaden zgodny z prawem ani 
uczciwy sposób uniknąć uiszczenia tej grzywny. Zapytaj uczniów, co czuliby w obliczu tak 
surowej sankcji. Następnie poproś ich, aby wyobrazili sobie, że członek rodziny lub przyja-
ciel oferuje, że za nich wpłaci grzywnę.

• Co czulibyście wobec tej osoby?

Wyjaśnij, że płacąc grzywnę, ten członek rodziny lub przyjaciel odkupiłby ich z kary. Słowo 
odkupić oznacza uwolnienie od zadłużenia od zapłaty okupu. Możesz zachęcić uczniów, 
aby napisali te definicje obok jednego z wersetów w rozdziale: Mosjasz 15, który zawiera 
jakąś formę słowa odkupić.

Napisz: My pod słowem Przestępca. Napisz: Sprawiedliwość pod słowem: Kara. Wyjaśnij, 
że ponieważ zgrzeszyliśmy i złamaliśmy prawo Boga, podlegamy karze. Innymi słowy, 
musimy spełnić wymagania sprawiedliwości. Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego 
Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby posłuchali o nie-
których konsekwencjach łamania praw Boga:

„Sprawiedliwość […] wymaga, aby za każde złamane prawo ponieść karę. Kiedy zacho-
wujecie 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).

• Według Starszego Scotta, jakie są konsekwencje łamania praw Boga?

Przestępca

Kara

Grzywna
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Gdy uczniowie wymienią konsekwencje łamania praw Boga, wytrzyj słowo Grzywna z 
tablicy. W jego miejsce wpisz słowo: Cierpienie i Odcięcie od obecności Boga. Poproś uczniów, 
aby po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 15:1, 8–9. Aby pomóc im zrozumieć niektóre z 
doktryn zawartych w tych wersetach, możesz zadać następujące pytania:

• Słowo wstawiennictwo odnosi się do osoby, która pośredniczy między dwiema osobami 
lub grupami ludzi i pomaga im się pogodzić, innymi słowy — doprowadzić, aby zapa-
nowała między nimi zgoda. Jak myślisz, co oznacza, że Jezus Chrystus przyszedł, aby 
„[wstawić się]” za nas?

• Słowo pomiędzy podkreśla pozycję Zbawiciela. Jak myślicie, co oznacza fakt, że Zbawiciel 
stoi „pomiędzy [nami] a sprawiedliwością”? Jak myślicie, co oznacza zaspokoić „[wyma-
gania sprawiedliwości]”?

Pomóż uczniom zrozumieć, że sprawiedliwość wymaga, abyśmy zostali ukarani za nasze grze-
chy. Zbawiciel nie wymazuje wymagań sprawiedliwości; stoi On pomiędzy nami a sprawiedli-
wością, aby spełnić wymagania sprawiedliwości, przyjmując na siebie naszą karę. Zapłacił On 
cenę naszego odkupienia — aby zwolnić nas z kary. Na tablicy umieść ilustrację Zbawiciela 
(na przykład ilustrację zatytułowaną Pan Jezus Chrystus [64001]) pomiędzy przestępcą a karą.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 15:5–7 i zastanowienie się nad 
ceną, jaką Chrystus zapłacił, aby ich odkupić — by stanąć pomiędzy nimi a wymaganiami 
sprawiedliwości.

Napisz na tablicy:

Osoby, które wybrały odkupienie Osoby, które odrzuciły odkupienie

Mosjasz 15:11–12 Mosjasz 16:2–5, 12

Podziel uczniów na dwie grupy. Poproś pierwszą grupę, aby zbadała fragment: Mosjasz 
15:11–12 i wyszukała cechy ludzi, którzy wybrali odkupienie. Poproś drugą połowę uczniów, 
aby zbadała fragment: Mosjasz 16:2–5 i wyszukała cechy ludzi, którzy odrzucili odkupienie. 
Po wyznaczonym czasie, niech uczniowie z pierwszej grupy opowiedzą o tym, co znaleźli.

• Zgodnie z fragmentem: Mosjasz 15:11–12, kto zostanie odkupiony ze swych grzechów? 
(Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że Jezus Chrystus spełnia wymagania sprawie-
dliwości wobec tych, którzy słuchają słów proroków, wierzą w Jego odkupicielską 
moc i pokutują za swe grzechy).

Wyjaśnij, że cena, którą zapłacił Zbawiciel, jest osobistym darem dla każdego, kto zdecy-
duje się spełnić wymagania odkupienia poprzez pokutę, dążenie do przestrzegania przyka-
zań i dotrzymywanie przymierzy zawartych z Panem.

Aby podkreślić osobistą naturę Zadośćuczynienia, poproś jednego z uczniów o przeczy-
tanie na głos fragmentu: Mosjasz 15:10. Następnie skieruj uwagę uczniów na wyrażenie: 
„ujrzy swe potomstwo” w tym samym wersecie. Zasugeruj im zaznaczenie tego wyrażenia. 
Wyjaśnij, że w tym wersecie słowo potomstwo odnosi się do dzieci.

• Z których wersetów uczyliśmy się o stawaniu się „dziećmi Chrystusa”? (Przypomnij uczniom, 
że król Beniamin mówił na ten temat w rozdziale: Mosjasz 5. Zobacz także lekcję 55).

Możesz zasugerować uczniom, aby zmienili fragment: Mosjasz 15:10 na bardziej osobisty, 
zastępując wyrażenie „jego potomstwo” swoim imieniem. Poproś ich, aby zastanowili się 
przez chwilę, co to dla nich oznacza.

• Jaki wpływ ta nauka ma na wasze zrozumienie Zadośćuczynienia?

Poproś uczniów, którzy czytali fragment: Mosjasz 16:2–5, 12, aby podzielili się tym, co znaleźli 
na temat tych, którzy odrzucili odkupienie. Aby podkreślić powagę odrzucenia odkupienia, 
poproś wszystkich uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 16:5.

Przestępca
My

Kara
Sprawiedliwość

Cierpienie
Odcięcie od obecności 

Boga
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• Co dzieje się w sytuacji, gdy przestępca uporczywie tkwi w grzechu i odrzuca pokutę? 
Możecie się podeprzeć rysunkiem znajdującym się na tablicy. (Gdy uczniowie udzielają 
odpowiedzi, usuń ilustrację Jezusa Chrystusa. Możesz podkreślić, że dla takiej osoby jest 
tak, „jak gdyby żadne odkupienie nie nastąpiło”).

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Nauki i Przymierza 19:16–17, aby wyszukali, co się 
stanie z tymi, którzy odrzucą pokutę i nie przyjmą odkupienia Zbawiciela. Możesz zachęcić 
uczniów do napisania: NiP 19:16–17 w pismach świętych obok fragmentu: Mosjasz 16:5.

Ponownie umieść na tablicy ilustrację przedstawiającą Zbawiciela.

• O jakich prawdach na temat Zbawiciela nauczyliście się dzisiaj?

Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi na to pytanie, wyjaśnij, że oprócz nauki głoszącej, 
że Zbawiciel pragnie odkupić nas od kary za nasze grzechy, Abinadi głosił, że Zbawiciel 
wybawia nas od śmierci. Poproś kilku uczniów, aby po kolei przeczytali na głos fragment: 
Mosjasz 16:6–11. Podziel się swoim świadectwem, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Możesz także zwrócić uwagę na to, że 
prawi zmartwychwstaną i zostaną przyjęci w stan szczęścia.

Poproś uczniów o zapisanie w dziennikach do studiowania pism świętych uczuć, jakie 
żywią wobec swego Odkupiciela, i co są gotowi zrobić, aby mogli przyjąć oferowane przez 
Niego odkupienie.

Mosjasz 17
Alma wierzy Abinadiemu i zostaje wygnany; Abinadi zostaje spalony
Zapytaj uczniów:

• Czy kiedykolwiek widzieliście kogoś, kto stanął w obronie prawości w trudnych okolicz-
nościach? Co się stało?

Pokaż ilustrację: Abinadi przed królem Noem (62042; Album Ewangelia w malarstwie 
[2009], nr 75). Zreasumuj fragment: Mosjasz 17:1–6, wyjaśniając, że gdy Abinadi przeka-
zał swoje przesłanie, kapłan 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. Trzy dni później król i jego kapłani skazali 
Abinadiego na śmierć.

Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby w parach przestudiowali następujące fragmenty 
z pism świętych: Mosjasz 17:7–10 o decyzjach Abinadiego i Mosjasz 17:11–12 o decyzjach 
króla Noego. Poproś ich o porównanie wyborów Abinadiego i króla Noego. Poproś ich 
także o omówienie następujących pytań: (Możesz zapisać pytania na tablicy).

• Jak myślicie, dlaczego słowa Abinadiego wywołały u króla Noego taką reakcję? (Zob. 
Mosjasz 17:11). Jaki wpływ mieli na króla Noego jego kapłani? (Zob. Mosjasz 17:12–13).

• Jakich lekcji możemy się nauczyć z przykładu Abinadiego? (Przykładowa odpowiedź 
uczniów: możemy być lojalni wobec Boga w każdej sytuacji).

Jeśli to możliwe, rozdaj uczniom kopie następującej wypowiedzi Prezydenta Gordona B. 
Hinckleya:

„Bądźcie silni — stając w obronie tego, co właściwe. Żyjemy w czasach kompromisu. […] 
W sytuacjach codziennych prób wiemy, co jest właściwe. […] Musimy pielęgnować siłę, 
aby postępować zgodnie z naszymi przekonaniami” („Building Your Tabernacle”, Ensign, 
listopad 1992, str. 52).

Możesz poprosić uczniów o zapisanie: Będę lojalny wobec Boga w każdej sytuacji w pismach 
świętych obok fragmentu: Mosjasz 17:9–12. Skieruj uwagę uczniów na ostatnie słowa Abina-
diego znajdujące się we fragmencie: Mosjasz 17:19 — „O Boże, przyjmij mego ducha”. Poproś 
jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 17:20.

• Jakie wrażenie wywarły na was ostatnie słowa Abinadiego?

Poproś uczniów, aby w swoich dziennikach odpowiedzieli na poniższe pytanie:

• Co zrobisz, aby być lojalnym wobec Boga w każdej sytuacji?

Kiedy upłynie wyznaczony czas na przygotowanie, niech uczniowie podzielą się tym, co 
zapisali. Możesz poprosić, aby jeden z uczniów podzielił się przemyśleniami na temat tego, 
jakie znaczenie ma dla niego ewangelia i co zrobił w przeszłości, aby być lojalny wobec 
Pana w trudnych czasach. Zakończ spotkanie swoim świadectwem.
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Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi ucznio-
wie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Mosjasz 
7–17 (Część 12.) nie jest przeznaczone do omawiania w 
ramach lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na 
kilku poniższych doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (Mosjasz 7–8)
Podczas studiowania rozdziałów: Mosjasz 7–8 uczniowie 
koncentrowali się na związku pomiędzy niegodziwością a 
niewolą. Dowiedzieli się także ze słów króla Limhiego, że 
rozpoznanie naszych niegodziwości i odczuwanie żalu może 
skłonić nas do zwrócenia się do Pana o ratunek. Ammon 
zapewnił Limhiego, że Pan daje proroków, widzących i obja-
wicieli, aby przynieśli korzyść ludzkości.

Dzień 2. (Mosjasz 9–10)
Uczniowie dowiadują się więcej o tym, jak grupa Nefitów 
nazwana ludem Zenifa osiedliła się pośród Lamanitów. Gdy 
Zenif i jego lud stoczyli bitwę z wojowniczymi Lamanitami, 
ujawniło to następującą prawdę: Pan wzmocni nas, gdy 
zrobimy wszystko, co w naszej mocy, i Mu zaufamy.

Dzień 3. (Mosjasz 11–14)
Król Noe tak prowadził swój lud, że popełniali występki i 
niegodziwości. Uczniowie dowiedzieli się, że Bóg wysyła 
proroków, aby pomagali nam odpokutować, unikać niedoli 
i zyskać zbawienie. Dzięki naukom proroka Abinadiego 
uczniowie zobaczyli, że jeśli będziemy przestrzegać przyka-
zań Boga, zostaniemy zbawieni. Dowiedzieli się również, że 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa jest źródłem zbawienia.

Dzień 4. (Mosjasz 15–17)
Zanim Abinadi zginął męczeńską śmiercią, śmiało głosił, 
że Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa zaspokaja wymaga-
nia sprawiedliwości dla wszystkich tych, którzy wierzą w 
odkupicielską moc Zbawiciela, odpokutują za swe grzechy 
i przestrzegają przykazań. Abinadi także nauczał, że dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie zmar-
twychwstaną. Dzięki studiowaniu tych doktryn uczniowie 
zastanawiali się nad ważnością polegania na Zbawicielu i po-
zostawania lojalnym wobec Boga we wszystkich sytuacjach.

Wprowadzenie
W rozdziałach: Mosjasz 7–17 opisane są podróże i doświad-
czenia różnych osób i grup. Decyzja Zenifa, by grupa Nefitów 
osiedliła się pośród Lamanitów, miała wpływ na oba te narody. 
Na przykład lud Zenifa i ich potomkowie doświadczyli prób, 
odstępstwa, niewoli i duchowego odrodzenia oraz wyzwolenia. 
Pierwsza część tej lekcji da uczniom możliwość przyjrzenia się 
imionom, miejscom i wydarzeniom, o których studiowali w tym 
tygodniu. Druga część lekcji pomoże uczniom rozpoznać główny 
temat przesłania proroka Abinadiego dla wszystkich ludzi — któ-
rym jest Jezus Chrystus i Jego Zadośćuczynienie. Za to przesłanie 
Abinadi był gotów oddać życie.

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 7–17
Omówienie tła historycznego i doktryn
Przejrzyj wykres w „Omówieniu rozdziałów Mosjasz 7–24” w części 
12., dzień 1. podręcznika dla ucznia, abyś mógł lepiej wyjaśnić 
wydarzenia omawiane podczas tej lekcji. Poproś uczniów o przeczy-
tanie fragmentu: Mosjasz 7:1–2. Niech rozpoznają dwa kraje, o któ-
rych jest tu mowa. Poproś ich, aby wyjaśnili, dlaczego różne grupy 
Nefitów chciały podjąć wędrówkę z jednego kraju do drugiego.

Napisz nazwy tych dwóch krajów po przeciwnych stronach 
tablicy (lub na kartce):

Kraj Zarahemla Kraj Nefi (Lehi- Nefi)

Do omówienia tych wydarzeń z uczniami pomocne mogą być 
proponowane poniżej pytania. Napisz na tablicy imiona osób, o 
których będziecie mówić. Możesz użyć wszystkich lub tylko nie-
których z poniższych pytań, w zależności od komentarzy uczniów:

• Dlaczego Zenif chciał opuścić kraj Zarahemla? (Zob. 
Mosjasz 9:1–3).

• Jakie pokrewieństwo łączy Zenifa, Noego i Limhiego? 
(Zob. Mosjasz 7:9).

• Jakim królem był Noe? (Zob. Mosjasz 11:1–5, 11).
• Co zrobił Bóg, aby przekonać Noego i jego lud do odejścia 

od swych karygodnych występków i niegodziwości? (Posłał 
Swego proroka Abinadiego, który wzywał ich do pokuty).

• Co możecie powiedzieć o Almie? (Przykładowe odpowiedzi: 
był on jednym z kapłanów króla Noego; wierzył i spisał słowa 
Abinadiego oraz uciekł, aby ocalić swe życie).

• Dlaczego Mojżesz i Izajasz są tak ważni w tych rozdziałach, 
pomimo że żyli w innej części świata, długo przed Abinadim?

• Dlaczego Limhi wysłał 43 osoby ze swego ludu do puszczy? 
(Limhi i jego lud byli w niewoli u Lamanitów i chcieli uzyskać 
pomoc od ludzi zamieszkujących Zarahemlę). Co znaleźli 
zamiast Zarahemli? (Znaleźli ruiny po cywilizacji i 24 pokryte 
pismem złote płyty).

Lekcja do samodzielnego studiowania
Mosjasz 7–17 (Część 12.)
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• Co zrobili Ammon i 15 innych mężczyzn? (Mosjasz posłał 
ich, aby dowiedzieli się, co stało się z ludem Zenifa. Znaleźli 
potomków tego ludu, którzy znajdowali się w niewoli. Wnuk 
Zenifa, Limhi, był ich królem).

• Kto służył jako król w Zarahemli oraz jako prorok, widzący i 
objawiciel? (Mosjasz). Dlaczego jego rola, jako widzącego była 
ważna dla Limhiego? (Limhi dowiedział się, że Mosjasz może 
przetłumaczyć zapisy z 24 złotych płyt).

Zwróć uwagę, że minęło około 80 lat od chwili, kiedy Zenif i jego 
lud opuścili Zarahemlę, do momentu przybycia Ammona i jego 
towarzyszy do kraju Nefi.

Kiedy uczniowie lepiej zrozumieją ten historyczny zapis, przypo-
mnij im, że jest jedna osoba, o której studiowali w tym tygodniu, 
a której imię nie jest jeszcze wymienione na tablicy.

Poproś wszystkich o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 16:6–8 i 
odnalezienie imienia tej osoby. Powiedz uczniom, że chociaż w 
tej części Księgi Mormona dużo mówi się o historii, podkreślona 
jest tu także doktryna zbawienia przez Jezusa Chrystusa.

Aby podkreślić ważność zbawienia dzięki Jezusowi Chrystusowi, 
narysuj na tablicy następującą tabelę lub rozdaj ją uczniom na 
kartkach. Poproś ich, aby w parach studiowali podane w niej frag-
menty z pism świętych i omówili, czego się dowiedzieli. Ponieważ 
niektóre pytania dotyczące stosowania tych zasad są bardzo oso-
biste, uczniowie mogą zdecydować czy odpowiedzieć na nie sobie 
nawzajem na głos, napisać odpowiedzi w dziennikach do studio-
wania pism świętych czy też w ciszy się nad nimi zastanowić.

Fragmenty pism 
świętych

Czego szukać Pytanie na temat zastosowania

Mosjasz 7:33 Jak zostajemy wyratowani z niewoli duchowej i 
fizycznej.

Nad wzmocnieniem której z trzech wymienionych  
przez Limhiego kwestii powinieneś twoim zdaniem 
obecnie popracować?

Mosjasz 13:11 Dlaczego król Noe i wielu z jego ludu nie zrozumiało 
misji Jezusa Chrystusa.

Jakie dowody w twoim życiu przemawiają za tym,  
że przykazania są wyryte w twoim sercu? Jak możesz 
studiować prawość i o niej nauczać?

Mosjasz 14:3–7 Ważne słowa i wyrażenia o cierpieniu Zbawiciela i o 
Jego odrzuceniu.

W jaki sposób ludzie gardzą Zbawicielem i odrzucają 
Go? W jaki sposób niektórzy ukrywają przed Nim swą 
twarz? Jak dokonać czegoś przeciwnego?

Mosjasz 15:6–9, 11 Co Jezus Chrystus „zerwał” i nad czym „odniósł 
 zwycięstwo”, a także, co my zyskujemy dzięki 
 poświęceniu Zbawiciela.

W jaki sposób Pan niedawno wstawił się za tobą? 
W jaki sposób stanął On pomiędzy tobą a  
wymaganiami sprawiedliwości?

Aby pomóc uczniom w zastanowieniu się nad tym, co studiowali 
podczas tego zadania z wykorzystaniem pism świętych i lekcji z 
tego tygodnia, zadaj pytanie: W jaki sposób zasady i doktryny, 
które studiowaliście w tym tygodniu pomagają wam czekać z 
nadzieją na odpuszczenie grzechów?

Daj uczniom możliwość podzielenia się świadectwem o Jezusie 
Chrystusie.

Dzisiejszą lekcję możesz zakończyć, czytając fragment: Mosjasz 
16:13–15 i składając własne świadectwo o tym, że potrzebu-
jemy Zbawiciela. Możesz też zwrócić uwagę uczniów na dwie 
doktryny lub zasady, o których się w tym tygodniu uczyli: że 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa jest źródłem zbawienia 
i że Jezus Chrystus spełnia wymagania sprawiedliwości 
wobec wszystkich, którzy odpokutują.

Następna część (Mosjasz 18–25)
Mosjasz 18–25 mówi o tym, jak dwie grupy ludzi uciekły z nie-
woli u wrogów i powróciły bezpiecznie do Zarahemli. Dowiecie 
się, jak Bóg przywiódł każdą z tych grup do ucieczki. Jedna 
grupa postąpiła według planu Gideona i upiła strażników, a 
druga grupa, podążając za Almą, uciekła, gdy Lamanici spali. 
Kto przyczynił się do tego, że Lamanici zasnęli?
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Wprowadzenie
Po śmierci Abinadiego Alma potajemnie nauczał lud 
jego słów. Ci, którzy mu uwierzyli, zgromadzili się przy 
wodach Mormon, aby dowiedzieć się więcej. Alma 
głosił przesłanie „o nawróceniu, o odkupieniu i o 
wierze w Pana” (Mosjasz 18:7). Ci, którzy przyjęli jego 

nauki i odpokutowali za swe grzechy, zawarli przymie-
rze chrztu. Lud ten był wierny zawartym przymierzom i 
wszyscy pomagali sobie nawzajem zarówno w sprawach 
doczesnych, jak i duchowych.

LEKCJA 61

Mosjasz 18

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 18:1–16
Alma naucza i chrzci ludzi
Pokaż ilustrację: Abinadi przed królem Noem (62042; Album Ewangelia w malarstwie 
[2009], nr 75). Zwróć uwagę na kapłanów na tej ilustracji. Wyjaśnij, że w rozdziale: Mosjasz 
18 jest mowa o doświadczeniu Almy, który był jednym z kapłanów króla Noego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos frag-
mentu: Mosjasz 18:1, 3–6. Poproś uczniów o wyszukanie, 
co Alma zrobił po usłyszeniu świadectwa Abinadiego. Po 
tym, jak uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli, 
poproś ich, aby zerknęli na wykresy ukazujące podróże 
opisane w rozdziałach: Mosjasz 7–24. Poproś ich o zazna-
czenie w odpowiednim miejscu wód Mormon. (Ukończony 
wykres znajduje się w aneksie na końcu podręcznika).

Wyjaśnij, że Alma nauczał ludzi z zamiarem przygotowania 
ich do chrztu. Poproś uczniów, aby przez chwilę pomy-
śleli o swym chrzcie. Aby pomóc im się zastanowić, jakie 
znaczenie ma dla nich ich chrzest, możesz zadać pytania w 
rodzaju:

• Jakie szczegóły pamiętacie z tego doświadczenia?

•  W jaki sposób rodzice, nauczyciele i przywódcy pomagali 
wam w przygotowaniach do chrztu?

•  Co dzisiaj cenicie bardziej w swoim chrzcie, niż ceniliście 
w dniu, gdy go przyjmowaliście?

Wyjaśnij, że historia, w której Alma nauczał i chrzcił ludzi w 
wodach Mormon, pomoże nam zyskać głębsze zrozumienie 

przymierza chrztu.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 18:2, 7 i wyszukanie, o czym 
nauczał Alma ludzi, gdy przygotowywał ich do chrztu.

• Według tych wersetów, które doktryny i zasady podkreślił Alma?

• Jak myślisz, w jaki sposób zrozumienie tych prawd może pomóc osobie przygotowującej 
się do chrztu?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, co mogą zrobić, aby dotrzymać przymierza chrztu i pomóc 
im doceniać błogosławieństwa, jakie dzięki temu otrzymają, narysuj na tablicy poniższy 
wykres. W dolnej części wykresu nie umieszczaj zdań ani odnośników do pism świętych.

Omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Ruiny po narodzie Jeredów 
w kraju na Północy

Wody 
Mormon

Grupa 
poszukiwawcza 

prowadzona 
przez Ammona

Grupa Nefitów 
dowodzonych 
przez Zenifa

Próby znalezienia 
Zarahemli

24 złote płyty 
(Księga Etera)

Kraj 
Zarahemla

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)

Niektórzy Nefici 
dążą do odzyskania 

kraju Nefi
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MOSJASZ 18

Jestem gotów … Bóg obiecuje …

Pomagać dźwigać brzemiona, aby ulżyć jeden 
drugiemu (zob. Mosjasz 18:8).
Płakać z tymi, którzy płaczą (zob. Mosjasz 18:9).
Pocieszać tych, którzy potrzebują pocieszenia 
(zob. Mosjasz 18:9).
Dawać świadectwo o Bogu we wszystkim, co czy-
nię i gdziekolwiek się znajduję (zob. Mosjasz 18:9).
Służyć i przestrzegać Jego przykazań (zob. 
Mosjasz 18:10).

Że mogę zostać odkupiony przez Boga (zob. 
Mosjasz 18:9).
Że mogę być zaliczony do tych, którzy powstaną 
w pierwszym zmartwychwstaniu (zob. Mosjasz 
18:9).
Że mogę otrzymać życie wieczne (zob. Mosjasz 
18:9).
Bardziej obficie przelać na mnie Swego Ducha 
(zob. Mosjasz 18:10).

Wyjaśnij, że zanim Alma poprosił ludzi, aby zostali ochrzczeni, przemówił do nich o nasta-
wieniu i czynach, które pokazują, czy są gotowi do zawarcia i dotrzymywania tego przymie-
rza z Panem. (Możesz przypomnieć uczniom, że przymierze jest umową pomiędzy Bogiem 
a człowiekiem, a Bóg i człowiek „nie stanowią 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 Scriptu-
res, „Covenant”, adres internetowy: scriptures.lds.org]. Aby uzyskać wyjaśnienie na temat 
wymagań, które należy spełnić, by zostać ochrzczonym, z perspektywy świętych w dniach 
ostatnich, zob. Nauki i Przymierza 20:37).

Podziel uczniów na dwie grupy. Poproś połowę uczniów o przejrzenie fragmentu: Mosjasz 
18:8–11 i znalezienie, o czym uczył Alma, a co powinniśmy być gotowi robić po chrzcie. 
Poproś drugą połowę uczniów o przeszukanie tego samego fragmentu i rozpoznanie, jakie 
obietnice Pan daje nam, kiedy dotrzymujemy naszych przymierzy. Po czasie wystarczają-
cym na przestudiowanie tych wersetów poproś kilkoro uczniów o podejście do tablicy i 
zapisanie w odpowiednich kolumnach, co znaleźli.

Aby pomóc uczniom doceniać ich przymierza chrztu, zapytaj:

• Jakie znaczenie mają dla was czyny i nastawienie wymienione w pierwszej kolumnie?

• Dlaczego obietnice wymienione w drugiej kolumnie są dla was ważne?

Poproś uczniów o przestudiowanie po cichu fragmentu: Mosjasz 18:12–16 i wyszukanie, w 
jaki sposób Alma i jego ludzie zostali pobłogosławieni dzięki zawarciu przymierza, by służyć 
Panu. Poproś uczniów o podzielenie się tym, co znaleźli. Możesz zwrócić uwagę, że Alma 
został wypełniony Duchem Pana, gdy przygotowywał do chrztu Helama, i że zarówno Alma, 
jak i Helam byli napełnieni Duchem, gdy dokonano chrztu, co wskazuje na to, że Pan już 
wcześniej zaczął wypełniać Swoją część przymierza, obdarzając ludzi Swoim Duchem.

Podziel się swoim świadectwem, że  Ducha Pana i obietnicę życia wiecznego otrzymu-
jemy poprzez zawarcie i dotrzymywanie przymierza chrztu.

Mosjasz 18:17–30
Alma ustanawia Kościół Jezusa Chrystusa pośród tego ludu
Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła:

„Od dnia chrztu poprzez duchowe kroki milowe naszego życia składamy obietnice Bogu, a On 
składa obietnice nam. On zawsze dotrzymuje Swoich obietnic składanych przez Jego upoważ-
nione sługi, a kluczowy test naszego życia polega na tym, czy to my zawrzemy z Nim przymie-
rza i czy dotrzymamy ich” („Witnesses of God”, Ensign, listopad 1996, str. 30).

Niech uczniowie spojrzą na tabelę na tablicy. Wyjaśnij, że będą się teraz uczyć o tym, że 
lud Almy żył zgodnie z przymierzem chrztu i dowiedzą się, jak został on za to pobłogo-
sławiony. Podziel uczniów na dwie grupy. Poproś uczniów jednej grupy o przestudiowa-
nie fragmentu: Mosjasz 18:17–23, druga grupa niech zaś przestudiuje fragment: Mosjasz 
18:24–30. Poproś obie grupy, aby podczas czytania wyszukały, co Alma robił, aby nauczyć 
ludzi, jak powinni żyć, aby dotrzymywać przymierza chrztu. Poproś, aby uczniowie dobrali 
się w pary z osobą z grupy przeciwnej i opowiedzieli sobie nawzajem, czego się dowie-
dzieli. Ewentualnie przedstawiciel każdej z grup może przedstawić wszystkim zebranym, 
czego się nauczyli.
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• Jaki wpływ na wasze codzienne życie ma zawarte przez was przymierze chrztu? (Rozważ 
poproszenie uczniów o odpowiedź na to pytanie poprzez rozmowę o tym, jak przymie-
rze chrztu wpływa na traktowanie rodziny, jaki rodzaj rozrywki wybrać lub jak traktować 
rówieśników).

Poproś uczniów o przejrzenie wersetów: Mosjasz 18:17, 22, 29 i odnalezienie słów i wy-
rażeń, które mówią o tym, jak ludzie zostali pobłogosławieni za dotrzymywanie swoich 
przymierzy. Zapisz te błogosławieństwa na tablicy pod tabelą na temat przymierza chrztu. 
(Możesz przypomnieć uczniom, że wyrażenie „dzieci Boga” [Mosjasz 18:22] odnosi się do 
tego, iż możemy odziedziczyć życie wieczne dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa 
[zob. Mosjasz 5:6–8, 15]).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że wielkie błogosławieństwa przychodzą do tych, 
którzy dotrzymują przymierza chrztu, poproś ich, aby w oparciu o tabelę na tablicy 
odpowiedzieli na pytanie:

• Z tego, co zaobserwowaliście, jak zostali pobłogosławieni za przestrzeganie swych przy-
mierzy twoi przyjaciele, członkowie rodziny czy okręgu?

• W jaki sposób Pan pobłogosławił was za dotrzymywanie przymierza chrztu?

Złóż świadectwo o tym, jak dotrzymywanie przymierzy przyniosło do twojego życia błogosła-
wieństwa.

Mosjasz 18:31–35
Osoby należące do Kościoła uciekają przed prześladowaniami ze strony 
króla Noego
Podsumuj fragment: Mosjasz 18:31–33, wyjaśniając, że pewnego dnia, gdy Alma i jego 
lud zgromadzili się, aby wysłuchać słowa Pana, zostali wykryci przez sługi króla Noego. 
Następnie król wysłał swą armię, aby ich zniszczyć.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 18:34. Zwróć uwagę, 
że przypis a kieruje czytelników do fragmentu: Mosjasz 23:1. (Możesz poprosić uczniów o 
zaznaczenie tego przypisu). Wyjaśnij, że zapis we fragmencie: Mosjasz 18:34 jest kontynu-
owany we fragmencie: Mosjasz 23:1, zaś rozdziały 19–22 opowiadają o doświadczeniach 
ludu Limhiego. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 
23:1–2.

• W jaki sposób Alma został „ostrzeżony” o niebezpieczeństwie czyhającym na jego lud?

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Pan ostrzega prawych, gdy znajdują się w nie-
bezpieczeństwie. (Możesz poprosić uczniów o zapisanie tej zasady na marginesie obok 
fragmentu: Mosjasz 18:34). Aby zilustrować tę prawdę, przeczytaj następującą historię 
opowiedzianą przez Starszego Neila L. Andersena z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Mój przyjaciel, pracując jako agent specjalny FBI, prowadził dochodzenie przeciwko gru-
pie przestępczej zajmującej się przerzutem narkotyków do Stanów Zjednoczonych.

Pewnego razu on i jeszcze jeden agent udali się do mieszkania, w którym, jak przypusz-
czali, 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 zabezpieczyć dowody, więc szybko popchnąłem podejrzanego, który blokował 
drzwi. Kiedy popchnąłem go, moje oczy napotkały jego wzrok. Co dziwne, nie wyglądał na 
rozłoszczonego czy wystraszonego. Uśmiechał się do mnie.

Jego oczy i rozbrajający uśmiech sprawiły wrażenie, że jest niegroźny, więc szybko go pu-
ściłem 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. Instynktownie chwyciłem jego rękę i wyszarpnąłem ją z kieszeni. Dopiero wów-
czas dostrzegłem, że trzymał w dłoni półautomatyczny pistolet gotowy do strzału. W całym 
tym zamieszaniu rozbroiłem mężczyznę’. […]
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[…] 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).

Potwierdź, że Pan często ostrzega prawych przed nadchodzącym niebezpieczeństwem, ale 
nie powinniśmy zakładać, że jesteśmy nieprawi, jeśli nie usłyszymy ostrzeżenia od Ducha 
Świętego za każdym razem, gdy zbliża się do nas niebezpieczeństwo.

• Kiedy poczuliście, że Pan ostrzega was przed niebezpieczeństwem fizycznym lub ducho-
wym? (Kiedy uczniowie podzielą się już swoimi doświadczeniami, ty też możesz to zrobić).
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Wprowadzenie
Po tym, jak Alma i jego lud umknęli przed armią króla 
Noego, król i jego lud zaczęli odczuwać konsekwencje 
swojej nieprawości, jak o tym prorokował Abinadi — 
zostali podbici i wzięci w niewolę przez Lamanitów, 
a król Noe poniósł śmierć w ogniu. Syn Noego, Limhi, 
został królem po śmierci ojca. Kiedy byli kapłani Noego 

porwali grupę córek Lamanitów, Lamanici obwinili 
za to lud Limhiego i przygotowali się do ataku. Lud 
Limhiego walczył dzielnie, zranił i pojmał króla Lamani-
tów. Limhi ułagodził króla Lamanitów, który następnie 
przekonał swój lud, aby powrócił w pokoju do swego 
kraju.

LEKCJA 62

Mosjasz 19–20

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 19–20
Nefici w kaju Lehi- Nefi doświadczają wypełnienia się proroctw Abinadiego
Poproś uczniów o zastanowienie się nad tym, kiedy ktoś ich ostrzegł o niebezpieczeństwie, 
którego sami nie dostrzegli. Poproś, aby opowiedzieli o tym, jak zostali pobłogosławieni, 
ponieważ posłuchali tego ostrzeżenia. Pomóż uczniom omówić, jaki jest cel ostrzeżeń, 
zadając następujące pytania:

• Jaki jest cel ostrzeżenia? Kto ostrzega o rzeczach, których należy unikać lub o tym, 
co może wam zaszkodzić?

• Komu Bóg objawia duchowe ostrzeżenia dla Swego Kościoła?

Przypomnij uczniom, że Pan wysłał Abinadiego, aby ostrzegł Nefitów o konsekwencjach ich 
grzechów. Aby pomóc uczniom przyjrzeć się proroctwom Abinadiego głoszonym Nefitom 
w kraju Lehi- Nefi, narysuj na tablicy następującą tabelkę. Zostaw miejsce pod każdym 
odnośnikiem do pism świętych, aby uczniowie mogli pod nim coś napisać.

Proroctwo o ludzie króla Noego  
(Mosjasz 12:1–2; 17:17)

Wypełnienie  
(Mosjasz 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4)

Proroctwo dotyczące króla Noego  
(Mosjasz 12:3; 17:18 )

Wypełnienie  
(Mosjasz 19:18–20)

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 12:1–2. Poproś 
uczniów, aby zobaczyli, co według proroctw Abinadiego miało stać się z ludem króla 
Noego, jeśli lud ten by nie odpokutował. Poproś jednego z uczniów, aby napisał te kon-
sekwencje w górnej lewej części tabeli na tablicy. Niech inny uczeń przeczyta na głos 
fragment: Mosjasz 12:3. Poproś uczniów, aby dowiedzieli się, co — zgodnie z proroctwami 
Abinadiego — miało stać się z królem Noe. Niech jeden z uczniów napisze to w tabeli.

Aby pomóc uczniom zastanowić się nad tym, jak ważne są duchowe ostrzeżenia, które 
otrzymujemy od proroków, podziel się historią opowiedzianą przez Starszego Davida R. 
Stone’a z Siedemdziesiątych:

„Pewnej niedzieli ponad rok temu 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, nieprzejednana i nie do powstrzymania. Centrum ds. huraganów 
miało obowiązek śledzenia i przewidywania kierunku huraganu Georges i ciągle uaktual-
niano informacje, które były dostępne w Internecie. W spokojnym zaciszu cichego poranka, 
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dzięki urządzeniom, na niebie zobaczyłem przewidywaną trasę huraganu, który miał ude-
rzyć w samo serce Santo Domingo.

W ciągu 48 godzin gwałtowny huragan nawiedził tę wyspę […], pozostawiając po sobie 
zniszczenia, spustoszenie 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 życiu ludzi duchowe hu-
ragany, są jeszcze większe. Rozjuszone moce wywołują o wiele bardziej niszczące skutki niż 
rzeczywiste cyklony, ponieważ niszczą nasze dusze i ograbiają nas z wiecznej perspektywy 
i obietnic. […]

Mamy jednak opiekunów ostrzegających nas przed duchowymi huraganami, którzy są po-
wołani 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 niebie 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 oznacza naśladowanie wybranych sług 
Pana, którzy prowadzą nas na duchowe łąki pokoju i obfitości” („Spiritual Hurricanes”, 
Ensign, listopad 1999, str. 31–32).

• Jak ta historia wiąże się z rolą Abinadiego pośród ludu króla Noego?

Powiedz uczniom, że kolejne zadanie pomoże im poznać fabułę rozdziałów: Mosjasz 19–20 
i dostrzec, jak wypełniają się w tych rozdziałach proroctwa Abinadiego. Po tym zadaniu 
uczniowie wypełnią prawą kolumnę tabeli na tablicy.

Napisz poniższych 11 zdań na tablicy przed rozpoczęciem lekcji lub wydrukuj je dla 
każdego ucznia. Poproś uczniów o przejrzenie rozdziałów: Mosjasz 19–20. Podczas czy-
tania niech ponumerują kolejność wydarzeń wymienionych na liście. Możesz powiedzieć 
uczniom, że podsumowania rozdziałów zawierają pomocne wskazówki.

  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 Noego porywają 24 córki Lamanitów.

  Król Lamanitów błaga swą armię, aby oszczędziła lud Limhiego.

  Noe i kilku z jego ludzi uciekają od Lamanitów, opuszczając swoje żony 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 ich majętności.

  Nefici odpierają atak Lamanitów i dokonują pojmania ich króla.

Wyznacz uczniom od 5 do 10 minut na wykonanie tego ćwiczenia. Następnie przy pomocy 
tej listy krótko omów fabułę historii z rozdziałów: Mosjasz 19–20. (Poprawna kolejność 
wydarzeń od początku listy jest następująca: 1, 4, 5, 2, 8, 11, 3, 10, 7, 6, 9).

Niech uczniowie spojrzą na tabelę na tablicy. Podziel uczniów na dwie grupy. Poproś jedną 
grupę, aby we fragmentach: Mosjasz 19:10, 14–15; 20:20; 21:2–4 odnalazła, jak wypełniły 
się proroctwa Abinadiego o ludzie króla Noego. Poproś drugą grupę o przeczytanie frag-
mentu: Mosjasz 19:18–20 i odnalezienie, jak wypełniły się proroctwa Abinadiego o królu 
Noe. Poproś jednego z uczniów z każdej z grup o podsumowanie, jak zostały wypełnione 
proroctwa Abinadiego. Poproś innego ucznia o zapisanie podsumowania w tabeli.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 20:21.

• Jaki, według Gideona, był powód cierpienia tego ludu?

Poproś uczniów o wyjaśnienie własnymi słowami, co Gideon chciał, aby ci ludzie zrozu-
mieli. Choć uczniowie mogą użyć różnych sformułowań, powinni okazać, że rozumieją, iż 
odrzucenie słów sług Pana sprowadza cierpienie i smutek. (Możesz zapisać tę zasadę 
na tablicy).
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Powiedz uczniom, że Pan dał podobne ostrzeżenia ludziom w dniach ostatnich, którzy nie 
słuchają Jego głosu. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Nauki i 
Przymierza 133:70–72. Możesz zasugerować, aby uczniowie zapisali ten odnośnik na mar-
ginesie swoich pism świętych obok: Mosjasz 20:21.

• O czym nauczają nas współcześnie prorocy i apostołowie, co pomoże nam uniknąć 
cierpienia i smutku? Czego nauczają, co pomoże nam odczuwać spokój i szczęście, i 
umożliwi nam powrót do przebywania w obecności Boga? (Możesz pokazać uczniom 
ostatnie wydanie konferencyjne czasopisma Liahona i wymienić niektóre tytuły przemó-
wień wygłoszonych przez proroków).

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o sytuacjach, kiedy zostali pobłogosławieni, ponieważ 
postąpili zgodnie z radą przywódców Kościoła.

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że dzięki słuchaniu słów proroków możemy czuć spokój 
i że pomaga nam to powrócić do obecności Boga, przeczytaj następującą wypowiedź Star-
szego Roberta D. Halesa z Kworum Dwunastu Apostołów:

„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, jak Chrystus by tego 
chciał i wytrwamy do końca, abyśmy pewnego dnia wraz ze swoimi rodzi-
nami powrócili i przebywali w obecności naszego Ojca w Niebie i naszego 
Zbawiciela Jezusa Chrystusa” („Hear the Prophet’s Voice and Obey”, Ensign, 

maj 1995, str. 17).

Zakończ lekcję, składając świadectwo o tym, że pokój i duchowe bezpieczeństwo przycho-
dzą w wyniku podążania za radami sług Pana.

Omówienie fragmentów do opanowania
Jeśli czas na to pozwoli, możesz omówić fragmenty do opanowania z pism świętych, o któ-
rych dotychczas uczyłeś i pomóc uczniom przypomnieć sobie kluczowe słowa z każdego 
fragmentu.

Wyznacz uczniom kilka minut na szybkie przypomnienie fragmentów do opanowania, 
które poznali w tym roku szkolnym. Poproś jednego z uczniów, aby wyszedł na przód 
klasy, zabierając ze sobą swoje pisma święte. Poproś tego ucznia, aby odnalazł jeden z 
fragmentów do opanowania bez pokazywania pozostałym osobom, jaki to fragment. 
(Jeśli dostępne są karty fragmentów do opanowania, uczeń może z nich skorzystać). 
Niech uczeń ten napisze jedno słowo z fragmentu do opanowania na tablicy. (Zachęć 
tego ucznia, aby wybrał słowo kluczowe z tego fragmentu, a nie słowa, które nie mają 
tak dużego znaczenia jak np.: i lub oto). Poproś pozostałych uczniów o wyszukanie w 
swoich pismach świętych fragmentu do opanowania, z którego pochodzi to słowo. Jeśli 
nikt nie może znaleźć właściwego fragmentu na podstawie jednego słowa, niech uczeń 
stojący na przedzie klasy napisze na tablicy kolejne słowo z tego fragmentu. Powtórz te 
czynności do momentu, aż co najmniej jeden uczeń odnajdzie właściwy fragment. Poproś 
pozostałych uczniów, aby otworzyli pisma na tym fragmencie i wspólnie go przeczytali. 
Następnie powtórz to ćwiczenie przy udziale innego ucznia z użyciem innego fragmentu 
do opanowania.
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Wprowadzenie
Po trzech nieudanych próbach uwolnienia się z niewoli 
u Lamanitów lud Limhiego w końcu zwrócił się do Pana 
z prośbą o wyzwolenie. Wówczas to do kraju Lehi- Nefi 

przybył Ammon i jego bracia. Lud Limhiego po zawar-
ciu przymierza, że będzie służył Panu, uciekł z niewoli 
u Lamanitów, a Ammon poprowadził ich do Zarahemli.

LEKCJA 63

Mosjasz 21–22

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 21:1–22
Po tym, jak lud Limhiego zbuntował się przeciwko Lamanitom i został pokonany 
trzy razy, ukorzył się przed Panem i zaczęło mu się powodzić
Napisz na tablicy słowa: niewola i wyzwolenie.

• Co sobie wyobrażacie, gdy myślicie o tych słowach?

• Jakie emocje wzbudzają w was te słowa?

• Jaki związek mogą mieć te słowa z planem zbawienia?

Wyjaśnij, że rozdziały Mosjasz 21–24 zawierają dzieje dwóch grup ludzi, którzy znaj-
dowali się w niewoli lamanickiej, a ostatecznie zostali wyzwoleni przez Pana. W roz-
działach: Mosjasz 21–22 czytamy, że Limhi i jego lud, dostali się w niewolę w wyniku 
swych niegodziwości. Ich fizyczna niewola była odzwierciedleniem niewoli duchowej, 
jakiej doświadczali za sprawą swych grzechów. Zapis dotyczący drugiej grupy w rozdzia-
łach: Mosjasz 23–24 będzie omówiony na następnej lekcji. Jest tu mowa o ludzie Almy, 
który doświadczył niewoli i cierpienia po tym, jak przyjął chrzest. Oba zapisy nauczają 
ważnych prawd na temat mocy Pana, aby wyzwolić nas od grzechu i cierpienia. Zachęć 
uczniów, aby podczas studiowania na temat niewoli i wyzwolenia ludu w rozdziałach: 
Mosjasz 21–22 zastanowili się nad mocą, jaką ma Pan, aby wyzwolić nas od grzechu.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 21:2–6. Poproś ich, aby od-
szukali słowa i wyrażenia, które opisują, czego doświadczał Limhi i jego lud oraz co o tym 
myśleli. Aby podkreślić, w jak trudnej sytuacji znalazł się lud Limhiego, możesz zachęcić 
uczniów, aby zaznaczyli wyrażenie: „w żaden sposób nie mogli się wyzwolić” w wersecie: 
Mosjasz 21:5.

• Co w wersecie:Mosjasz 21:6 wskazuje na to, że lud ten jeszcze nie ukorzył się, ani nie 
zwrócił się do Pana?

• Jakie rozwiązanie chciał zastosować lud Limhiego, aby znaleźć ulgę w swoim cierpieniu?

Zreasumuj fragment: Mosjasz 21:7–12, opowiadając uczniom, że lud Limhiego trzy razy 
walczył o wyzwolenie się od Lamanitów, lecz został pokonany i za każdym razem ponosił 
wielkie straty.

• Jaka była reakcja tego ludu po trzeciej nieudanej próbie uwolnienia się od Lamanitów?

Poproś kilku uczniów, aby po kolei przeczytali na głos fragment: Mosjasz 21:13–16, aby 
poznać, jaka była reakcja ludzi. Rozważ zadanie niektórych lub wszystkich z następujących 
pytań:

• Pod jakim względem zmienili się ludzie po trzeciej porażce?

• Zgodnie z wersetem: Mosjasz 21:15, dlaczego Pan zwlekał z wysłuchaniem ich próśb?

• Na podstawie fragmentu: Mosjasz 11:23–25, co wedle słów Abinadiego, było konieczne, 
aby Pan wysłuchał prośby ludu o wyzwolenie?

• Pomimo tego, że lud ten nie został od razu wyzwolony, w jaki sposób Pan pobłogosła-
wił mu, gdy zaczął pokutować? (Gdy uczniowie odpowiedzą, zachęć ich do oznaczenia 
wyrażenia „zaczęło im się stopniowo lepiej powodzić” we fragmencie: Mosjasz 21:16).

• Czego to uczy o tym, co robi Pan, gdy ludzie korzą się i pokutują oraz proszą Go o pomoc?
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LEKCJA 63

Zreasumuj fragment: Mosjasz 21:16–22, wyjaśniając, że gdy lud Limhiego był w niewoli, 
Pan błogosławił im, aby nie głodowali. Także „nie było więcej walk pomiędzy Lamanitami 
a ludem Limhiego” (Mosjasz 21:22).

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o zasadach, jakich się nauczyli z zapisu dziejów ludu 
Limhiego. Chociaż uczniowie mogą dzielić się różnymi zasadami, upewnij się, że rozumieją, 
iż 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. (Możesz zapisać tę zasadę na tablicy. Możesz także poprosić uczniów, aby ją zapisali 
w swoich pismach obok fragmentu: Mosjasz 21:15–16 lub w dziennikach do studiowania 
pism świętych bądź w notatnikach).

• Jakie waszym zdaniem korzyści przynosi nam konieczność czekania, aż Pan uwolni nas 
od ciężarów naszych grzechów?

Aby pomóc uczniom zastosować to, czego się nauczyli, wyznacz im trochę czasu, aby za-
stanowili się nad następującymi pytaniami i zapisali odpowiedzi na nie w dziennikach do 
studiowania pism świętych. (Możesz zapisać te pytania na tablicy).

• Co robicie, aby zasłużyć na poznanie Pańskiej mocy wyzwolenia was od waszych 
grzechów?

• W jaki sposób zaczęło się wam „stopniowo powodzić”, gdy prosiliście Pana o pomoc?

Mosjasz 21:23–22:16
Limhi, Ammon i Gideon współpracowali, aby pomóc ludziom w ucieczce z niewoli 
i powrocie do Zarahemli
Uwaga: Możesz przypomnieć uczniom, że rozdziały: Mosjasz 7 i 8 zawierają zapis dziejów 
Ammona i jego braci, którzy odnaleźli króla Limhiego i jego lud. Kolejnych 14 rozdziałów: 
Mosjasz 9–22, to zapis dziejów ludu Limhiego, który się zaczyna 80 lat przed tym, jak od-
nalazł ich Ammon. Historia kończy się ponowną opowieścią pewnych wydarzeń, które zo-
stały opisane we wcześniejszych rozdziałach. Z tego powodu większość treści z fragmentu: 
Mosjasz 21:23–30 została opisana w lekcji dotyczącej rozdziałów: Mosjasz 7–8 i Mosjasz 
18. Aby pomóc uczniom przypomnieć sobie o wydarzeniach zapisanych we fragmencie: 
Mosjasz 21:23–30, pomocne może być krótkie omówienie podróży z rozdziałów: Mosjasz 
7–24 znajdujące się w aneksie na końcu tego podręcznika.

Przypomnij uczniom, że lud Limhiego zdał sobie sprawę, że ich cierpienia spadły na nich, 
gdyż odrzucili prośbę Pana, żeby odpokutowali (zob. Mosjasz 12:1–2; 20:21). Rozpoznaw-
szy swe grzechy, lud Limhiego mógł rozpocząć proces pokuty i nawrócenia. Przytocz 
następującą definicję pokuty:

„[Pokuta] jest niezbędna dla twego szczęścia w tym życiu i przez całą wieczność. Pokuta 
jest czymś więcej niż zwyczajnym przyznaniem się do niewłaściwych uczynków. Jest to 
przemiana umysłu i serca. […] Oznacza ona odwrócenie się od grzechu i zwrócenie się do 
Boga z prośbą o wybaczenie. Powoduje ją miłość do Boga i szczere pragnienie przestrzega-
nia Jego przykazań” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 107).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 21:32–35. Niech wyszukają 
słowa i wyrażenia, które wskazują, że Limhi i jego lud odpokutowali i zwrócili swe serca ku 
Panu. Możesz zasugerować, żeby zaznaczyli te słowa i wyrażenia. Poproś kilku z uczniów, 
aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. (Przykładowe odpowiedzi: Limhi i wielu z jego ludzi 
zawarło przymierze, że będą służyć Bogu i przestrzegać Jego przykazań; chcieli przyjąć 
chrzest i chcieli służyć Bogu z całego serca).

Następne zadanie pomoże uczniom dostrzec, że Pan pomógł ludowi Limhiego uciec z nie-
woli, gdyż szanował swoje przymierza służby wobec Niego i przestrzegał Jego przykazań. 
Napisz na tablicy poniższe pytania i odsyłacze do pism świętych:

W jakim sensie przybycie Ammona i jego braci było odpowiedzią na modlitwy ludu Limhiego? 
(Zob. Mosjasz 7:14–15, 18–20; 21:14–15, 22–24).

Oprócz zwrócenia się w modlitwie do Pana, co jeszcze zrobił lud Limhiego pod przywództwem 
Gideona, aby mógł być wyzwolony? (Zob. Mosjasz 21:36; 22:1–10).

Jakie szczegóły w tych wersetach wskazują na to, że Pan pomógł ludowi Limhiego uciec bezpiecz-
nie? (Zob. Mosjasz 22:11–16; 25:15–16).
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MOSJASZ 21–22

Podziel uczniów na trzy grupy. Niech każda grupa przy-
gotuje na podstawie przypisanego fragmentu odpowiedź 
na jedno z pytań napisanych na tablicy. Po kilku minutach 
poproś przedstawiciela z każdej grupy, aby zaprezento-
wał przygotowaną odpowiedź. Będzie to dobry czas, aby 
uczniowie dodali wyrażenie: „lud Limhiego ucieka” do 
schematu z omówieniem podróży w rozdziałach: Mosjasz 
7–24. (Uzupełniona wersja znajduje się w aneksie na końcu 
podręcznika). Możesz także skierować uwagę uczniów na 
zakładkę Księgi Mormona, aby zobaczyli, jaki los spotkał 
ostatecznie lud Limhiego (zob. Mosjasz 22:13–14).

Zwróć uwagę, że nie musimy, jak lud Limhiego, prosić o 
wyzwolenie z fizycznej niewoli, wszyscy jednak potrzebu-
jemy wyzwolenia od grzechu.

• Czego się dowiedzieliście z rozdziałów: Mosjasz 21–22, 
co dodałoby otuchy osobom, które muszą doświadczyć 
mocy Pana, aby wyzwolić się od grzechu?

Na zakończenie złóż świadectwo o tym, że Pan ma moc, by 
nas wyzwolić od grzechu. Podkreśl, że kiedy korzymy się, 
wzywamy Pana i pokutujemy za nasze grzechy, On słyszy 
nasze modlitwy i przynosi nam ulgę w cierpieniu za grze-
chy w wyznaczonym przez Siebie czasie.

Komentarz i tło historyczne
Mosjasz 21:15, 29–30. Cierpienie w wyniku 
grzechu może służyć jakiemuś celowi

Gdy grzeszymy i odmawiamy pokuty, podobnie jak lud 
króla Limhiego, sprowadzamy na siebie dodatkowy ból 
— czasami jest on fizyczny, a czasami duchowy. Starszy 
Kent F. Richards z Siedemdziesiątych wyjaśnił, w jaki 
sposób ból może być niezbędną częścią naszego ducho-
wego uzdrowienia i wzrostu:

„Ból jest miernikiem procesu zdrowienia. Często uczy 
nas cierpliwości. [...]

Starszy Orson F. Whitney pisał: ‘Żaden ból, jaki będziemy 
znosić, żadna próba, przez którą przechodzimy, nie jest 
na próżno. Służą naszej nauce i rozwojowi takich cech, 
jak cierpliwość, wiara, odwaga i pokora. […] To właśnie 
przez smutek i cierpienie, trudy i zmartwienia zyskujemy 
wiedzę, po jaką przyszliśmy na ten świat’”.

Podobnie wyraził się Starszy Robert D. Hales:

„Ból przynosi pokorę, która pozwala nam na głębo-
kie rozważania. Jestem wdzięczny, że mogłem tego 
doświadczyć. […]

Przekonałem się, że fizyczny ból i gojenie ciała […] są 
niezwykle podobne do bólu duchowego i gojenia duszy 
w czasie pokuty” („Zadośćuczynienie koi każdy ból”, 
Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 15).

Mosjasz 21:15–16. Jaką przyjmujecie postawę 
podczas trudności?

Starszy Richard G. Scott z Kworum Dwunastu Apo-
stołów nauczał o postawach, których powinniśmy się 
wystrzegać oraz postawach, do których uzyskania 
powinniśmy dążyć podczas naszych trudności:

„Pan przyniesie ulgę z boską mocą, jeśli szukacie wyba-
wienia w pokorze i w wierze w Jezusa Chrystusa.

Nie mówcie: ‘Nikt mnie nie rozumie, nie dam sobie z 
tym rady lub pomóżcie mi’. Te słowa są bezskuteczne. 
Nikt nie jest wam w stanie pomóc bez wiary i wysiłku z 
waszej strony. Wymaga tego wasz rozwój osobisty. Nie 
szukajcie życia całkowicie wolnego od niewygody, bólu, 
nacisku, wyzwań czy smutku, ponieważ są to narzędzia, 
których używa kochający Ojciec, aby pobudzać nasz 
osobisty rozwój i zrozumienie. Tak jak ciągle potwier-
dzają pisma święte, otrzymacie pomoc, gdy praktyko-
wać będziecie wiarę w Jezusa Chrystusa. […] Wiara w 
Jezusa Chrystusa oznacza, że Mu ufamy, ufamy Jego 
naukom. Prowadzi to do nadziei, a nadzieja przynosi 
miłosierdzie, czystą miłość Chrystusową — to spokojne 
uczucie, które przychodzi, kiedy wyczuwamy Jego 
troskę, Jego miłość i Jego zdolność do uleczenia nas 
lub ulżenia naszym brzemionom z Jego uzdrawiającą 
mocą” („To Be Healed”, Ensign, maj 1994, str. 8).

Omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Kraj 
Zarahemla

Ruiny po narodzie Jeredów 
w kraju na Północy

Wody 
Mormon

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)

Niektórzy Nefici 
dążą do odzyskania 

kraju Nefi

Grupa 
poszukiwawcza 

prowadzona 
przez Ammona

Grupa Nefitów 
dowodzonych 
przez Zenifa

Ucieczka ludu 
Limhiego

Próby znalezienia 
Zarahemli

24 złote płyty 
(Księga Etera)
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Wprowadzenie
Gdy Alma i jego lud uciekli przed pościgiem armii króla 
Noego, założyli miasto i żyli w prawości. Pomimo że 
nawrócili się do ewangelii, doświadczali cierpienia i 
wyzwań. Lamanici wzięli ich do niewoli. Gdy Alma i 

jego lud wykazywali się wiarą i cierpliwością, Pan ulżył 
im w cierpieniach, a w końcu wyzwolił ich z niewoli. 
(Zauważ, że w rozdziałach: Mosjasz 23–24 opisany jest 
ten sam okres, co w rozdziałach: Mosjasz 19–22).

LEKCJA 64

Mosjasz 23–24

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 23:1–20
Pan pomaga Almie i jego ludowi uciec przed armiami króla Noego; zakładają 
miasto i żyją w prawości
Pokaż uczniom ilustrację: Alma chrzci w wodach Mormon (62332; Album Ewangelia w 
malarstwie [2009], nr 76). Poproś jednego z uczniów, aby opowiedział pozostałym, co wie o 
człowieku, który chrzci ludzi, przedstawionym na tej ilustracji. (Jeśli uczniowie mają kłopot 
z udzieleniem odpowiedzi, możesz zasugerować, aby przeczytali podsumowanie rozdziału: 
Mosjasz 18, aby przypomnieli sobie opis Almy i jego ludu przy wodach Mormon).

Podziel uczniów na pary. Poproś, aby uczniowie w każdej parze po kolei czytali tekst z frag-
mentu: Mosjasz 23:1–5, 19. Poproś ich o wyszukanie wyrażeń, które ukazują, jak Pan pobłogo-
sławił Almie i jego ludowi, gdy odpokutowali i wybrali prawe życie. (Możesz im zaproponować 
zaznaczenie tych wyrażeń). Poproś uczniów o opowiedzenie tego, o czym się dowiedzieli.

Poproś uczniów, aby spojrzeli na wykresy ukazujące podróże 
w rozdziałach: Mosjasz 7–24. Poproś ich o zaznaczenie kraju 
Helam w odpowiednim miejscu. Poproś ich także o naryso-
wanie strzałki prowadzącej od wód Mormon do kraju Helam 
oraz opatrzenie jej podpisem: „Alma i jego lud wyruszają 
w podróż”. (Ukończony wykres znajduje się w aneksie na 
końcu podręcznika).

Wyjaśnij w skrócie, iż we fragmencie: Mosjasz 23:6–14 czytamy 
o tym, że Alma odmówił prośbie ludu, by został ich królem. 
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
Mosjasz 23:9–10, 12. Poproś uczniów o wyszukanie słów Almy 
na temat tego, jaki wpływ król Noe miał na niego i jego lud. 
Poproś uczniów o opowiedzenie, czego się dowiedzieli.

• Czego uczą nas wyrażenia: „wpaść w pułapkę” i „skrę-
powani więzami niegodziwości” o skutkach grzechu?

• Dlaczego pomocne jest, abyśmy rozpoznawali wpływy, 
które w przeszłości doprowadzały nas do popełnienia 
grzechów?

• Dlaczego ważne jest, abyśmy po odpokutowaniu pamię-
tali, że pokuta może być źródłem „wielkiego cierpienia”?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Mosjasz 23:13. Zwróć uwagę na 
to, że Alma radził, aby „[umacniać] swą pozycję w wolności, którą [nam] dano”.

• W jaki sposób można zastosować tę radę w procesie pokuty? (Pomóż uczniom zrozu-
mieć, że gdy Pan wyzwolił nas z grzechu i doświadczamy wolności związanej z wybacze-
niem, musimy podejmować dobre decyzje, aby utrzymać ten stan wolności).

Poproś uczniów, aby w ciszy przeszukali fragment: Mosjasz 23:14–18 i wyszukali nauki 
Almy wygłoszone do ludu na temat tego, co należy zrobić, aby utrzymać swą wolność. 
Poproś uczniów o opowiedzenie, czego się dowiedzieli.

Omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Ruiny po narodzie Jeredów 
w kraju na Północy

Kraj Helam

Wody 
Mormon

Grupa Nefitów 
dowodzonych 
przez Zenifa

Ucieczka ludu 
Limhiego

24 złote płyty 
(Księga Etera)

Alma i jego 
lud wyruszają 

w podróż

Próby znalezienia 
Zarahemli

Grupa 
poszukiwawcza 

prowadzona 
przez Ammona

Kraj 
Zarahemla

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)

Niektórzy Nefici 
dążą do odzyskania 

kraju Nefi
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MOSJASZ 23–24

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 23:19–20. Niech 
reszta grupy odnajdzie wyrażenie, które wskazuje na to, że Pan pobłogosławił temu ludowi, 
gdy podjął decyzję, że będzie żyć w prawości („dobrze im się powodziło”).

• Jak byście podsumowali to, czego się nauczyliście na podstawie doświadczeń Almy i 
jego ludu? (Pośród innych prawd uczniowie mogą powiedzieć, że gdy pokutujemy i 
decydujemy się wieść prawe życie, Pan błogosławi nam i wyzwala nas z niewoli 
niegodziwości).

• Kiedy zasada ta spełniła się w waszym życiu lub w życiu waszych przyjaciół lub bliskich? 
(Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt osobiste 
lub prywatne).

Mosjasz 23:21–29
Armia Lamanitów i niegodziwych kapłanów Noego bierze Almę i jego lud w niewolę
Aby pomóc uczniom zrozumieć, że prawe osoby nadal muszą doświadczać trudności, 
poproś uczniów o zastanowienie się nad sytuacjami w ich życiu, do których pasowałaby 
następująca wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Próby […] są potrzebne, nawet wtedy, gdy wiedziesz godne, prawe życie i 
jesteś posłuszny przykazaniom [Boga]. A kiedy wszystko wydaje się dobrze 
układać, wtedy często wyzwania przychodzą jednocześnie w zwiększonej 
ilości” („Trust in the Lord”, Ensign, listopad 1995, str. 16).

Poproś uczniów, aby przejrzeli fragment: Mosjasz 23:21–22 i odpowiedzieli 
na pytanie, dlaczego Pan pozwala na to, aby osoby, które wiodą prawe życie, 

doświadczały prób i przeciwności. Gdy uczniowie będą dzielić się tym, co znaleźli, pomóż im 
zrozumieć, że Pan wypróbuje naszą cierpliwość i wiarę, abyśmy Mu bardziej ufali.

Poproś uczniów, aby zapisali w swoich dziennikach do studiowania lub notatnikach następu-
jące pytania. Poproś ich, aby zastanowili się nad nimi podczas studiowania rozdziału: Mosjasz 
23. Nie muszą zapisywać swych odpowiedzi, aż ich o to poprosisz w dalszej części lekcji.

• Przez jakie próby teraz przechodzicie?

• W jaki sposób możecie wykazać się wiarą i zaufaniem w Boga podczas tych prób?

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 23:23–29. Poproś ich, aby wyszukali, w 
jaki sposób Alma i jego lud zostali wypróbowani i co zrobili, aby okazać swe zaufanie Bogu.

• W jaki sposób modlitwa i podążanie za radami proroka może pomóc podczas prób? 
(Dzięki nim możemy być bardziej cierpliwi i wierni. Mogą także pomóc nam w otrzy-
maniu siły, osobistego objawienia, spokoju i pewności, abyśmy mogli przetrwać próby i 
zostać z nich wyzwoleni).

Mosjasz 23:30–24:25
Alma i jego lud cierpią z powodu prześladowań, ale Pan łagodzi ich ciężary 
i w cudowny sposób ich wyzwala
Aby pomóc uczniom zrozumieć związek Amulona z Lamanitami i ich królem, podsumuj 
fragmenty: Mosjasz 23:30–39 i 24:1–7. Wyjaśnij, że Amulon był przywódcą niegodziwych 
kapłanów króla Noego, który wygnał Almę za okazanie poparcia Abinadiemu. Amu-
lon wraz z innymi niegodziwymi kapłanami i ich lamanickimi żonami przyłączył się do 
Lamanitów. Amulon zyskał uznanie lamanickiego króla, który nakazał mu panować nad 
wszystkimi Nefitami z kraju Helam, łącznie z ludem Almy.

Poproś, aby jeden z uczniów wyszedł przed grupę i poproś go, aby założył pusty plecak. 
(Uczeń ten będzie potrzebował swoich pism świętych). Zapytaj go, czy łatwo będzie nosić 
pusty plecak przez resztę dnia. Poproś tego ucznia o przeczytanie na głos fragmentu: 
Mosjasz 24:8–11. Za każdym razem, gdy uczeń ten czyta o czymś, co było próbą dla Almy i 
jego ludu, wkładaj do plecaka kamień lub inny ciężki przedmiot. Gdy uczeń skończy czytać 
ten fragment, zapytaj się go, czy łatwo byłoby nosić wypełniony plecak przez pozostałą 
część dnia. (Uczeń powinien pozostać z przodu sali i nosić ciężki plecak, aż zostanie po-
proszony, żeby usiadł). Zapytaj uczniów:

• Co mogą symbolizować w naszym życiu kamienie i ciężkie przedmioty w plecaku?

Zaangażowanie 
uczniów
Zaproszenie uczniów do 
uczestnictwa w zada-
niach wykonywanych 
przed grupą pomaga 
wszystkim uczniom 
poczuć, że są zaanga-
żowani w uczenie się, 
ponieważ jeden z nich 
pomaga w nauczaniu. 
Gdy prosisz uczniów 
o wystąpienie przed 
klasą, a ma to trwać 
dłuższy czas, poproś ich 
o przyniesienie ze sobą 
pism świętych, aby nadal 
mogli uczestniczyć w 
czytaniu fragmentów 
podczas dyskusji.
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LEKCJA 64

• Jaki wpływ na nas mają tego rodzaju ciężary?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 24:10–12. Poproś, aby 
uczniowie wyszukali, co lud Almy zrobił, aby uzyskać pomoc w dźwiganiu ich ciężarów. 
Poproś uczniów o podzielenie się tym, co znaleźli.

• W jaki sposób modlitwa może pomóc nam, gdy jesteśmy obarczeni wielkimi ciężarami?

• Dlaczego, gdy doświadczamy prób, otuchę może nam przynosić wiedza, że Bóg zna 
„[nasze] myśli”?

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 24:13–15 i wyszukanie, co stało się z 
ludem Almy, gdy stale modlił się, prosząc o pomoc.

• Co Pan obiecał zrobić dla ludu Almy? (Gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, możesz 
poprosić kolejnego ucznia lub dwóch, aby podnieśli plecak dźwigany przez pierwszego 
ucznia, żeby zmniejszyć ciążące na nim brzemię — co symbolizuje, że Pan może uczynić 
lekkimi nasze ciężary). Jaki związek ma ta obietnica z przymierzem, jakie ludzie zawarli 
w wodach Mormon? (Zob. Mosjasz 18:8–10).

• Dlaczego pomocna jest wiedza, że Pan nie zawsze od razu usuwa ciężary czy wyzwania?

• Czego możemy się nauczyć ze sposobu, w jaki Alma i jego lud reagowali na swe próby?

• Kiedy odczuwaliście, że Pan dodał wam siły, aby przetrwać próbę lub znosić trudy?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 24:16–17, 21. Poproś ich o 
wyszukanie słów i wyrażeń, które dokładniej opisują, jak ludzie reagowali na próby i jak 
Pan im pomagał. Poproś jednego lub dwóch uczniów, aby własnymi słowami wyjaśnili, 
jaki związek widzą pomiędzy czynami ludzi a czynami Pana. Zapisz na tablicy następu-
jącą zasadę: Gdy cierpliwie poddajemy się woli Pana, wzmacnia nas On i wyzwala z 
naszych prób w Swym czasie.

Poproś ucznia na przedzie sali, aby zdjął plecak. Poproś, aby opisał, jak to jest być wolnym 
od ciężaru. Poproś tego samego ucznia o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 24:21–22. Mo-
żesz go poprosić, aby opowiedział, w jaki sposób może się utożsamiać z ludźmi opisanymi 
w tych wersetach.

Podsumuj fragment: Mosjasz 24:18–25, wyjaśniając, że Alma i jego lud mogli uciec, 
ponieważ Pan sprowadził głęboki sen na Lamanitów. Następnie Pan poprowadził Almę i 
jego lud do Zarahemli, gdzie król Mosjasz z radością ich powitał. Alma i jego lud „z serca 
dziękowali Bogu”, wiedząc, że „nikt nie mógł ich wyzwolić z wyjątkiem Pana, ich Boga” 
(Mosjasz 24:21; zob. także Mosjasz 25:16).

Niech uczniowie narysują strzałkę prowadzącą z kraju 
Helam do kraju Zarahemla na wykresach przedstawia-
jących omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24. 
Poproś ich, aby oznaczyli tę podróż: „Ucieczka ludu 
Almy”.

Na zakończenie poproś uczniów, aby napisali odpowiedzi 
na dwa pytania, które na początku lekcji zapisali w swoich 
dziennikach do studiowania pism świętych. Poproś ich, 
aby zastanowili się nad swoimi próbami i nad tym, jak 
mogą wykazać się wiarą oraz zaufaniem Bogu, które po-
mogą im wytrwać. Podziel się swoim świadectwem, że gdy 
cierpliwie poddajemy się woli Pana, wzmacnia nas On i 
wyzwala nas z naszych prób w Swym czasie. Możesz także 
poprosić uczniów o podzielenie się przykładami na temat 
tego, jak Pan ich wzmocnił, gdy przechodzili przez próby.

Omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Ruiny po narodzie Jeredów 
w kraju na Północy

Kraj Helam

Wody 
Mormon

Grupa 
poszukiwawcza 

prowadzona 
przez Ammona

Grupa Nefitów 
dowodzonych 
przez Zenifa

Ucieczka ludu 
Limhiego

24 złote płyty 
(Księga Etera)

Alma i jego 
lud wyruszają 

w podróż

Ucieczka ludu 
Almy

Próby znalezienia 
Zarahemli

Kraj 
Zarahemla

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)

Niektórzy Nefici 
dążą do odzyskania 

kraju Nefi
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Wprowadzenie
W rozdziale: Mosjasz 25 znajduje się zakończenie 
zapisu dziejów ludu Zenifa (zob. Mosjasz 7–24). Lud 
Limhiego i osoby, które podążyły za Almą, powrócili 
do Zarahemli i zostali bezpiecznie zjednoczeni pod 
panowaniem króla Mosjasza. Po przybyciu tych grup 

Limhi i jego lud zostali ochrzczeni. Król Mosjasz dał 
Almie upoważnienie do ustanowienia Kościoła w całym 
kraju i do zarządzania sprawami Kościoła Boga pośród 
nefickiego ludu.

LEKCJA 65

Mosjasz 25

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 25:1–13
Osoby zgromadzone w Zarahemli jednoczą się i są znane jako Nefici
Poproś uczniów o zastanowienie się nad sytuacjami, o których czytali lub słyszeli, a które 
obrazują, jak Pan pomagał komuś, zapewniając mu przewodnictwo, siłę, ochronę i wy-
zwolenie. Możesz zasugerować, aby zastanowili się nad zapisami w pismach świętych, 
zapisami historii Kościoła bądź przykładami z życia członków rodziny lub przyjaciół. Jako 
przykład opowiedz historię młodej kobiety, która wyprzedziła swoją grupę i zaczęła scho-
dzić w dół zbocza podczas spotkań okręgu:

„Głos ostrzeżenia, stanowczy i cichy powiedział: ‘Zawróć’. Prawie go zignorowałam, ale 
powrócił. Tym razem posłuchałam i powróciłam do grupy. Gdy zaczęliśmy schodzić w dół, 
zobaczyliśmy dwa czarne byki, które agresywnie i szybko zmierzały pod górę. Ten więk-
szy, 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 Nie-
bie 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” („Turn Back”, New Era, listopad 2010, str. 47).

Poproś jednego lub dwóch uczniów o podzielenie się historią, nad którą się zastanawiali, 
a która obrazuje dobroć i moc Boga w życiu kogoś innego. Zapytaj uczniów:

• Jak pomaga wam słuchanie historii o przykładach dobroci i mocy Boga w życiu innych 
osób?

Podsumuj fragment: Mosjasz 25:1–6, wyjaśniając, że po tym, jak lud Limhiego i Almy (a 
wszyscy wywodzili się z ludu Zenifa) uciekli z niewoli i zjednoczyli się z ludem zamiesz-
kującym Zarahemlę, król Mosjasz odczytał ich zapisy wszystkim ludziom. Niech uczniowie 
przeczytają po cichu fragment: Mosjasz 25:7 i wyszukają, jaka była reakcja ludzi na zapisy 
o postępowaniu Boga z ludem Zenifa. Poproś jednego z uczniów o opowiedzenie o tym, 
czego się dowiedział.

Narysuj na tablicy następującą tabelę. Wyjaśnij, że z fragmentu: Mosjasz 25:8–11 do-
wiadujemy się więcej o reakcji ludzi na zapisy ludów Zenifa i Almy. Poproś uczniów o 
wyszukanie fragmentów pism świętych, które mówią o tym, co usłyszeli ludzie i co o 
tym myśleli. Odpowiedzi dotyczące pierwszego odnośnika są podane jako przykład w 
nawiasach.
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Co usłyszeli ludzie Co myśleli ludzie

Mosjasz 25:8 (Usłyszeli, jak lud Limhiego 
został wyzwolony z niewoli).

(Napełniło ich to wielką 
radością).

Mosjasz 25:9

Mosjasz 25:10

Mosjasz 25:11

Kiedy uczniowie przestudiują podane fragmenty pism świętych, poproś kilku z nich o za-
pisanie na tablicy tego, co znaleźli. Poproś uczniów o podsumowanie, czego się nauczyli z 
fragmentu: Mosjasz 25:8–11 i podzielenie się zawartymi w tych wersetach zasadami, które 
mogliby zastosować w swoim życiu. Gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, pomóż im 
rozpoznać, że poprzez studiowanie zapisów zawierających opisy postępowania Boga 
z ludźmi, możemy odczuwać radość i wdzięczność za dobroć Boga. (Podczas czytania 
tych wersetów uczniowie mogą także zauważyć smutek i poczucie straty, które są wyni-
kiem grzechu).

• Do jakich źródeł możemy się zwrócić, aby dowiedzieć się o doświadczeniach innych 
ludzi związanych z dobrocią Boga? (Zapisz odpowiedzi uczniów na tablicy. Propozycje 
odpowiedzi: pisma święte, przesłania z konferencji generalnej, czasopisma kościelne, 
biografie przywódców Kościoła oraz innych osób i historie rodziny).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacjami, kiedy dowiedzieli się o dobroci Boga 
wobec innych ludzi ze źródeł wymienionych na tablicy.

• Jakie korzyści przyniosła wam wiedza na temat dobroci Boga wobec innych ludzi pocho-
dząca z jednego z tych źródeł?

• Jak myślicie, jaki długofalowy wpływ może mieć na kogoś regularne dowiadywanie się 
o dobroci Boga w postępowaniu z ludźmi?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, wybrali jedno ze źródeł wymienionych na tablicy i 
wyszukali natchnionych historii na temat dobroci Boga.

Mosjasz 25:14–24
Alma ustanawia Kościół Boga w całym kraju Nefitów
Aby przygotować uczniów do studiowania organizacji i nauk Kościoła pośród Nefitów, 
zapytaj:

• Kiedy odwiedziliście inny okręg lub gminę Świętych w Dniach Ostatnich niż te, do 
których należycie? Jakie dostrzegliście podobieństwa pomiędzy gminą czy okręgiem, 
do których należycie, a gminą czy okręgiem, które odwiedziliście?

• W jaki sposób pomaga nam zobaczenie, że organizacja i nauki Kościoła są takie same 
w każdym okręgu i gminie Kościoła?

Podsumuj fragment: Mosjasz 25:14–17, wyjaśniając, że po przemówieniu Mosjasza i od-
czytaniu tekstu ludowi, poprosił on Almę, aby ich nauczał. Następnie król Limhi i jego lud 
zapragnęli przyjąć chrzest. Alma ochrzcił ich i zaczął organizować Kościół w całym kraju.

Poproś kilku uczniów, aby po kolei przeczytali na głos fragment: Mosjasz 25:18–22. Poproś 
resztę grupy, aby wyszukała, jak został zorganizowany i jak był zarządzany Kościół pośród 
Nefitów w czasach Almy. Aby pomóc uczniom zrozumieć, że organizacja Kościoła ma 
na celu upewnienie się, że wszyscy członkowie otrzymają prawdę, zadaj uczniom 
następujące pytania:

• W jaki sposób Kościół pośród Nefitów odzwierciedla współczesny nam Kościół? (Mamy 
okręgi i gminy, które są odpowiednikiem „grup” wspomnianych we fragmencie: Mosjasz 
25:21. Prezydenci gmin, biskupi i prezydenci palików są odpowiednikiem kapłanów i 
nauczycieli, którzy zarządzali Kościołem w czasach Almy).
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• Zgodnie z fragmentami: Mosjasz 25:15–16, 22, jakie prawdy podkreślali kapłani i 
nauczyciele Kościoła w czasach Mosjasza? (Możesz zwrócić uwagę na to, że Pan dał 
podobne instrukcje rodzicom, przywódcom Kościoła i misjonarzom w dniach ostatnich. 
[Zob. NiP 15:6; 19:31; 68:25]).

• Dlaczego ważne jest, aby ciągle nauczać o pokucie i wierze w Boga?

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 25:23–24 i wyszukanie wyrażeń opisu-
jących błogosławieństwa otrzymane przez osoby, które przyłączyły się do Kościoła Boga.

• Jak pobłogosławieni zostali ludzie w wyniku przyjęcia chrztu i przyłączenia się do Ko-
ścioła Boga?

• W jaki sposób Pan was pobłogosławił poprzez wasze członkostwo w Kościele?

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Gdy bierzemy na siebie imię Jezusa Chrystusa 
i żyjemy godnie, Pan przelewa na nas Swojego Ducha.

Złóż świadectwo, że błogosławieństwa, jakich doświadczają jako członkowie Kościoła, 
mogą wzrastać w miarę, jak dotrzymują swych przymierzy i przyjmują Ducha.

Komentarz i tło historyczne
Mosjasz 25:17–22. Upoważnienie kapłańskie 
pośród Nefitów

Księga Mormona nie podaje szczegółów na temat 
kapłaństwa, które dzierżyli prorocy oraz inni bracia 
pośród Nefitów i Lamanitów. Jednak odniesienia do 
obrzędów i sposób, w jaki Kościół był zarządzany, to 
wystarczający dowód na to, że posiadali oni Kapłań-
stwo Melchizedeka. Prezydent Joseph Fielding Smith 
nauczał, że „kapłaństwo, jakie dzierżyli [Nefici] i w imię 

którego działali, było Kapłaństwem według świętego 
porządku, porządku Syna Boga [zob. Alma 13:1–20]. 
To wyższe kapłaństwo może działać w każdym obrzę-
dzie ewangelii” (Doctrines of Salvation, wyd. Bruce R. 
McConkie, 3 tomy [1954–1956], 3:87).

Aby uzyskać dodatkowe informacje o upoważnieniu ka-
płańskim w Księdze Mormona, przejdź do Komentarza i 
tła historycznego dotyczącego rozdziału: Mosjasz 18.

Złóż świadectwo 
o obiecanych 
błogosławieństwach
Brat Russell T. 
Osguthorpe, gene-
ralny prezydent Szkoły 
Niedzielnej, podzielił 
się prostym wzorcem 
skutecznego nauczania: 
(1) nauczaj kluczowych 
doktryn, (2) wezwij 
uczniów do czynów i (3) 
złóż świadectwo o obie-
canych błogosławień-
stwach (zob. „Nauczanie 
pomaga ocalić życie”, 
Ensign lub Liahona, listo-
pad 2009, str. 15). Gdy 
składasz świadectwo o 
obietnicach znajdujących 
się w pismach świętych 
i w słowach proroków 
świętych w dniach ostat-
nich, uczniowie mogą 
poczuć większą motywa-
cję, aby zastosować to, 
czego się uczą.
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Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi ucznio-
wie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Mosjasz 
18–25 (Część 13.) nie zakłada, że musisz ich nauczać w ra-
mach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie 
na kilku poniższych doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie 
z podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (Mosjasz 18)
Po śmierci Abinadiego, Alma pokutuje i przy wodach 
Mormon naucza ludzi ewangelii Jezusa Chrystusa. Studiując 
na temat tego doświadczenia, uczniowie dowiedzieli się, że 
zawierając przymierze chrztu i dotrzymując go, otrzymujemy 
Ducha Pana i obietnicę życia wiecznego oraz że wspaniałe 
błogosławieństwa przychodzą do tych, którzy dotrzymują 
swego przymierza.

Dzień 2. (Mosjasz 19–20)
Po tym, jak Noe i jego lud odrzucili nauki Abinadiego i dążyli 
do zniszczenia Almy i jego naśladowców, zostali oni zaatako-
wani przez Lamanitów. Noe zginął z ręki swoich ludzi, a jego 
syn Limhi został królem. Gdy uczniowie czytali o tym, jak lud 
Limhiego został wzięty do niewoli przez Lamanitów, dowie-
dzieli się, że odrzucanie słów sług Pana przynosi cierpienie i 
smutek. Zachęcono ich do zastanowienia się nad sytuacją, 
kiedy odczuli spokój i duchowe bezpieczeństwo w wyniku 
podążania za radami sług Pana.

Dzień 3. (Mosjasz 21–24)
Uczniowie dowiedzieli się, że Alma i jego lud, pomimo iż 
byli prawi, także zostali wzięci w niewolę przez Lamanitów. 
Uczniowie narysowali w dziennikach do studiowania pism 
świętych tabelę, w której porównali niewolę i wyzwolenie 
Limhiego oraz jego ludu z niewolą i wyzwoleniem Almy 
oraz jego ludu. Z zapisu dziejów ludu Limhiego mogliśmy się 
nauczyć, że gdy będziemy pragnąć zawierać i dotrzymywać 
przymierzy, Pan nas wyzwoli. Od grupy naśladowców Almy 
uczniowie dowiedzieli się, że gdy cierpliwie poddajemy się 
woli Pana, wzmacnia nas On i wyzwala nas z naszych prób 
w Swym czasie.

Dzień 4. (Mosjasz 25)
Po tym, jak ludy Limhiego i Almy zostały bezpiecznie zjed-
noczone pod panowaniem króla Mosjasza w Zarahemli, 
zapis ich dziejów odczytano wszystkim ludziom. Uczniowie 
dowiedzieli się, że poprzez studiowanie zapisów zawierają-
cych opisy postępowania Boga z ludźmi, możemy odczu-
wać radość i wdzięczność za dobroć Boga. Gdy uczniowie 
rozważali, jak członkostwo w Kościele za czasów Nefitów 
odzwierciedla członkostwo we współczesnym Kościele, 
dowiedzieli się, że gdy przyjmujemy na siebie imię Jezusa 
Chrystusa i żyjemy zgodnie z tym, Pan błogosławi nas Swoim 
Duchem. Uczniowie zapisali, jak gotowość przyjęcia na siebie 
imienia Jezusa Chrystusa odmieniła ich życie.

Wprowadzenie
Porównywanie i przeciwstawianie doświadczeń ludu Almy 
i ludu Limhiego może pomóc uczniom odkryć cenne zasady 
na temat źródła naszych prób oraz tego, jak możemy zostać 
wyzwoleni z udręki dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Pomóż 
uczniom poznać, że gdy zawierają i dotrzymują świętych przy-
mierzy, ufają Panu i z pokorą proszą Go o pomoc, On wzmac-
nia ich i wyzwala ich z udręki na Swój własny sposób i w Swym 
własnym czasie.

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 18
Alma głosi ewangelię ludowi króla Noego, wielu pokutuje i pra-
gnie przyjąć chrzest
Poproś uczniów, aby przez chwilę pomyśleli o swoim chrzcie. 
Poproś ich o podzielenie się szczegółami, które zapamiętali z 
tego wydarzenia. Następnie, jeśli to możliwe, pokaż uczniom 
ilustrację: Alma chrzci w wodach Mormon (62332; Album 
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 76) i poproś ich o przypo-
mnienie wydarzeń opisanych we fragmencie: Mosjasz 18:8–11. 
Zapytaj uczniów, co rozumieli na temat celowości chrztu oraz 
na temat przymierza chrztu, gdy byli ochrzczeni.

Po omówieniu przez uczniów historii z rozdziału: Mosjasz 18, 
niech przejdą oni do zadania 1., dzień 1. w dziennikach do 
studiowania pism świętych, gdzie na diagramie przedstawili, 
czego nauczał Alma o przymierzu chrztu, jak jest to wyjaśnione 
we fragmencie: Mosjasz 18:8–11. Poproś jednego z uczniów o 
przerysowanie jego diagramu na tablicy i podzielenie się nim z 
resztą grupy. Poproś uczniów o dodanie komentarzy do kolumn: 
„Obiecuję” i „Bóg obiecuje”. Napisz następującą zasadę na 

Lekcja do samodzielnego studiowania
Mosjasz 18–25 (Część 13.)
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tablicy lub na kartce: Otrzymujemy Ducha Pana i obietnicę 
życia wiecznego poprzez zawarcie i dotrzymywanie przy-
mierza chrztu. Możesz zasugerować, aby uczniowie zapisali 
tę zasadę w swych pismach świętych obok fragmentu: Mosjasz 
18:8–11).

Zapytaj: Jaki wpływ ma wasze zrozumienie przymierza chrztu na 
wasze pragnienie dotrzymywania tego przymierza?

Mosjasz 19–24
Lud Limhiego oraz naśladowcy Almy zostają wyzwoleni z niewoli 
u Lamanitów
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie pierwszej wypowiedzi 
Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów 
w lekcji z dnia 3. tej części z podręcznika dla ucznia. Zapytaj 
uczniów, co powiedział Starszy Scott o dwóch rodzajach prób, 
przez które przechodzimy w życiu. (Powinni mieć to zaznaczone 
w swoich podręcznikach). Napisz na tablicy: Wyzwania, które 
przychodzą w wyniku występków i Udoskonalenie, które przy-
chodzi w wyniku prób.

Poproś uczniów, aby przejrzeli swoje odpowiedzi z zadania 1., 
dzień 3. w dziennikach do studiowania pism świętych. Następ-
nie napisz: Lud Limhiego pod: „Wyzwania, które przychodzą w 
wyniku występków” (zob. Mosjasz 19:10, 25–28; 20:20–21) 
i lud Almy pod: „Udoskonalenie, które przychodzi w wyniku 
prób” (zob. Mosjasz 23:18–21). Poproś uczniów, aby wymienili 
na tablicy niektóre przykłady tego, jak współcześnie ludzie mogą 
doświadczać podobnych wyzwań.

Gdy omawiasz z uczniami następujące zasady, zapisz je na 
tablicy.

Poproś uczniów, aby w parach przeczytali fragment: Mosjasz 
21:13–16. Poproś ich, aby rozpoznali słowa i wyrażenia, które 
nauczają, że kiedy korzymy się, wzywamy Pana i pokutu-
jemy za nasze grzechy, On słyszy nasze modlitwy i przy-
nosi nam ulgę w cierpieniu za grzechy w wyznaczonym 
przez Siebie czasie. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, jak 
by można było zastosować tę zasadę, gdyby przechodzili przez 
jedno z wyzwań zapisanych na tablicy.

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 21:31–32, 
35 i streszczenie ucieczki ludu Limhiego w rozdziale: Mosjasz 
22, by pokazać, że gdy zawieramy przymierze, że będziemy 
służyć Bogu i przestrzegać Jego przykazań, Pan nas wy-
zwoli. Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali tę zasadę w swych 
pismach świętych obok fragmentu: Mosjasz 21:31–35).

Aby omówić zasadę, o jakiej uczniowie dowiedzieli się, studiu-
jąc o ludzie Almy, poproś uczniów o podsumowanie historii 
tego, jak lud Almy trafił do niewoli Lamanitów (zob. Mosjasz 
23:25–24:11). Poproś kilku uczniów o przeczytanie na głos po 
kolei fragmentu: Mosjasz 24:12–17. Poproś ich, aby zwrócili 
uwagę na słowa i wyrażenia, z których uczymy się, że kiedy z 

cierpliwością poddajemy się woli Pana, w Swoim cza-
sie wzmocni On nas i wyzwoli z naszych prób. Możesz 
zachęcić uczniów do zaznaczenia ważnych słów i wyrażeń z tych 
wersetów.

Przepisz następujące przykłady na tablicę lub przygotuj je do roz-
dania na kartkach. Poproś uczniów o wyjaśnienie, jak mogą, za 
pomocą prawd, o których dowiedzieli się podczas studiowania 
o ludach Limhiego i Almy, pomóc osobie w każdej z opisanych 
sytuacji.

 1. Przyjaciel doszedł do wniosku, że musi odpokutować, 
ogarnęły go silne uczucia zniechęcenia i poczucie, że jest 
niegodny. Zastanawia się, czy kiedykolwiek będzie mógł 
oprzeć się pokusom i pozbyć się poczucia winy. Jak możesz 
wykorzystać historię ludu Limhiego, aby dodać mu odwagi 
i dać nadzieję, która prowadzi do pokuty? (Możesz zachę-
cić uczniów, aby wybrali konkretne wersety z rozdziału: 
Mosjasz 21, którymi mogliby podzielić się z tym przyja-
cielem. Poproś uczniów o wyjaśnienie dlaczego myślą, że 
wybrane przez nich wersety okażą się pomocne).

 2. Przyjaciel jest duszą towarzystwa i dąży do życia zgodnego 
z normami ewangelii. Niektórzy ludzie nie chcą się z nim 
zadawać, mówiąc, że jest po prostu dla nich „za dobry”. 
Jak możesz skorzystać z zapisu dziejów ludu Almy, aby po-
móc swojemu przyjacielowi zaufać Panu i znaleźć siłę oraz 
pocieszenie podczas tej próby? (Możesz zachęcić uczniów, 
aby wybrali konkretne wersety z rozdziału: Mosjasz 24, 
którymi mogliby się podzielić z tą osobą. Poproś uczniów 
o wyjaśnienie, dlaczego myślą, że wersety, które wybrali 
pomogą ich przyjacielowi).

Poproś uczniów o opowiedzenie o sytuacjach, gdy oni lub ktoś, 
kogo znają, doświadczyli w swoim życiu wyzwolicielskiej mocy 
Pana. (Uważaj, aby na lekcji nie zachęcać uczniów do dzielenia 
się niestosownymi szczegółami dotyczącymi przeszłych wykro-
czeń ani im na to nie pozwalać). Zachęć uczniów, aby dotrzymy-
wali swoich przymierzy, prosili Pana o pomoc i ufali Jego mocy 
ku wyzwoleniu w czasie wszelkich prób, z którymi zmagają się 
w swym życiu. Zakończ lekcję, dzieląc się swoim świadectwem 
o mocy Pana, aby wyzwolić nas z wyzwań i trudności powsta-
łych w wyniku naszych występków lub z prób, które mają nas 
udoskonalić.

Następna część (Mosjasz 26–Alma 4)
W nadchodzącym tygodniu uczniowie dowiedzą się o aniele, 
który został posłany, aby powstrzymał Almę Młodszego od 
niszczenia Kościoła. Będą studiować o tym, co stało się z Almą 
po tym doświadczeniu i będą czytać niektóre z najważniejszych 
nauk w pismach świętych na temat duchowego odrodzenia. Po 
śmierci króla Mosjasza Alma został wybrany na przywódcę Ne-
fitów. Amliki, niegodziwy człowiek, próbował go obalić. Zachęć 
uczniów do wyszukania, co takiego zrobił Alma, aby doświad-
czyć w tej sytuacji wyzwalającej mocy Pana.
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Wprowadzenie
W czasie panowania Mosjasza wielu z dorastającego 
pokolenia — tych, którzy byli małymi dziećmi, kiedy 
król Beniamin wygłosił swój ostatni dyskurs — nie 
wierzyło w nauki Kościoła i odmawiało zwracania się do 
Pana. Ta niewierząca młodzież miała wpływ na innych 
członków Kościoła, którzy popełniali poważne grze-
chy. Wielu z tych grzeszników było przyprowadzanych 
przed Almę, przywódcę Kościoła. Alma na początku nie 

wiedział, co zrobić, ale w końcu poprosił Pana o prze-
wodnictwo na temat tego, jak sądzić nieposłusznych 
członków. Pan ujawnił schemat, według którego powi-
nien działać Alma w celu pociągania członków Kościoła 
do odpowiedzialności za ich grzechy. Alma dowiedział 
się także o miłosierdziu Boga i Jego gotowości, by wy-
baczać osobom, które pokutują. Alma postąpił według 
rady Pana i zaprowadził porządek w Kościele.

LEKCJA 66

Mosjasz 26

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 26:1–6
Wielu ze wzrastającego pokolenia nie wierzyło w ewangelię, co prowadziło innych 
ludzi do popełniania grzechów
Przed rozpoczęciem lekcji, napisz na tablicy następujące pytania:

Jak dzisiaj opisalibyście swoje świadectwo?

W jaki sposób chcecie je pogłębiać?

Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na te pytania i zapisali odpowiedzi w swoich dzienni-
kach do studiowania pism świętych lub w notatnikach. Po upłynięciu wyznaczonego czasu 
wyjaśnij, że rozdział: Mosjasz 26 zawiera zapis dziejów grupy ludzi, którzy nie czynili tego, 
co powinni, aby pielęgnować swoje świadectwa. W konsekwencji ich wiara w Boga nigdy 
się nie rozwinęła, a oni doprowadzili wielu członków Kościoła do popełniania błędów i 
grzechów. Zasugeruj, aby studiując tę historię, uczniowie zastanowili się nad tym, czego 
uczy ona o rozwijaniu i wzmacnianiu ich własnego świadectwa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 26:1–3. Następnie 
zapytaj uczniów:

• Jakiego wyboru dokonało wiele osób ze wzrastającego pokolenia? (Wybrali, że nie będą 
wierzyli w tradycje swych rodziców).

• Jak myślicie, dlaczego niewiara ludzi ogranicza ich zdolność do „[zrozumienia] słowa 
Bożego”? (Mosjasz 26:3).

Wyjaśnij, że uwierzenie (lub nawet pragnienie, by uwierzyć) prowadzi do czynów, które 
wzmocnią nasze świadectwo. Natomiast, gdy ludzie decydują się nie wierzyć, decydują też, 
że nie będą robić określonych rzeczy, które mogłyby im pomóc rozwinąć silne świadectwo. 
Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 26:3–4, 6. Poproś połowę uczniów, 
aby znaleźli odpowiedź na pytanie, czego nie chciało czynić wzrastające pokolenie z powodu 
swej niewiary. Poproś drugą połowę uczniów, aby wyszukali, jakie były skutki tej niewiary.

• Czego odmówiło wzrastające pokolenie z powodu swej niewiary?

• Jakie były konsekwencje ich niewiary?

Po omówieniu odpowiedzi na te pytania, napisz na tablicy: Aby rozwinąć 
i utrzymać świadectwo, musimy…

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta 
Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła. Poproś uczniów, aby słu-
chali, jak można dokończyć zdanie napisane na tablicy.

„Świadectwo wymaga odżywiania modlitwą wiary, pragnieniem słowa Bo-
żego pochodzącego z pism świętych oraz posłuszeństwem otrzymanej prawdzie. W zanie-
dbywaniu modlitwy kryje się niebezpieczeństwo. Niebezpieczne dla naszego świadectwa 

Nauczanie młodzieży
Prezydent J. Reuben 
Clark jun. z Rady Prezy-
denta Kościoła nauczał:
„Młodzież Kościoła jest 
spragniona spraw du-
chowych; chcą gorliwie 
uczyć się ewangelii i po-
znać ją w formie prostej 
i bez upiększeń. […]
[…] Nie musicie ukrywać 
religijnych prawd pod 
płaszczem ziemskich 
spraw; możecie otwarcie 
[im] te prawdy przed-
stawić” (The Charted 
Course of the Church in 
Education, wyd. popr. 
[broszura, 1994], str. 3, 9).
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jest jedynie okazjonalne studiowanie 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 wzra-
stało i kwitło” („Żywe świadectwo”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 127).

• Jakie czynności, które pomagają nam pielęgnować nasze świadectwo wymienił Prezy-
dent Eyring? (Gdy uczniowie wymieniają te czynności, uzupełnij nimi zdanie na tablicy: 
Aby rozwinąć i utrzymać świadectwo, musimy napawać się słowem Boga, modlić 
się z wiarą i przestrzegać przykazań Pana).

• Jaki wpływ te czynności mają na wasze świadectwo?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 26:5–6 i wyszukanie, jaki 
wpływ na niektórych członków Kościoła miała niewierząca młodzież.

• Przeanalizuj następującą wypowiedź: „Stało się więc konieczne, aby ci, którzy grzeszyli, 
a należeli do Kościoła, zostali napomniani przez Kościół” (Mosjasz 26:6). Jak myślicie, co 
to oznacza? (Konieczne było, aby członkowie Kościoła, którzy grzeszyli, byli osądzeni i 
pociągnięci do odpowiedzialności).

Mosjasz 26:7–14
Alma prosi Pana o przewodnictwo w kwestii, jak ma sądzić grzeszników
Niech każdy uczeń wyobrazi sobie, jakby to było, gdyby został biskupem okręgu, którego 
członkowie popełnili poważne grzechy i nie chcieli odpokutować. Poproś uczniów, aby w 
ciszy zastanowili się, co zrobiliby w tej sytuacji. Jak wywiązaliby się ze swego obowiązku, 
by pociągnąć członków do odpowiedzialności za ich grzechy i pomóc im w odpokutowa-
niu? Wyjaśnij, że Alma, przywódca Kościoła, stawił czoła podobnemu wyzwaniu.

Podsumuj fragment: Mosjasz 26:7–12, wyjaśniając, że ci którzy zgrzeszyli, zostali przy-
prowadzeni do Almy. Nic podobnego wcześniej nie zdarzyło się w Kościele i Alma nie 
wiedział, co powinien zrobić. Zdecydował się posłać grzeszników do króla Mosjasza, aby 
zostali osądzeni. Król Mosjasz nakazał jednak, aby powrócili do Almy, który miał upoważ-
nienie od Boga, aby sądzić członków Kościoła, którzy zgrzeszyli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 26:13–14. Poproś 
uczniów, aby wyszukali, co czuł Alma w stosunku do obowiązku sądzenia tych, co zgrzeszyli.

• Co zrobił Alma, gdy czuł się zakłopotany wypełnieniem swego obowiązku sądzenia 
grzeszników?

• Dlaczego ważne jest, aby wiedzieć, że biskupi i prezydenci gmin dążą do uzyskania 
przewodnictwa Pana, gdy pomagają osobom, które zgrzeszyły?

Mosjasz 26:15–32
Pan wyjawia Almie, jak członkowie Kościoła powinni odpowiadać za swoje grzechy 
i ustanawia warunki pokuty
Aby pomóc uczniom zrozumieć kontekst fragmentu: Mosjasz 26:15–32, zwróć uwagę na 
to, że te wersety zawierają odpowiedź Pana na zapytanie Almy w kwestii, co powinien 
uczynić z grzesznikami. Gdy uczniowie będą studiować odpowiedź Pana, zachęć ich do 
wyszukania zasad i doktryn, które pomogą im lepiej zrozumieć rolę kapłańskich sędziów, 
np. biskupów czy prezydentów gmin (i posiadaczy Kapłaństwa Melchizedeka, prezyden-
tów palików, dystryktów i misji). Poproś ich także o wyszukanie zasad i doktryn na temat 
zabiegania o uzyskanie przebaczenia.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 26:17–28 i zwrócenie uwagi za 
każdym razem, gdy Pan używa różnych form słowa mój lub Ja. Możesz zaproponować, aby 
uczniowie zaznaczali te słowa za każdym razem, gdy się pojawiają. Następnie zapytaj ich:

• We fragmencie: Mosjasz 26:17–28, co słowa: Ja i mój mówią o tym, jakie miejsce zajmuje 
Pan w procesie pokuty? (Możesz poprosić uczniów o podzielenie się konkretnymi wyra-
żeniami lub wersetami na poparcie swoich odpowiedzi).

• O jakich prawdach możemy dowiedzieć się z fragmentu: Mosjasz 26:20–21 na temat roli 
sług Pana w procesie pokuty? (Pomóż uczniom zrozumieć, że przywódcy kapłańscy 
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reprezentują Pana i że w przypadku poważnego grzechu biskupi i prezydenci 
gmin mogą pomóc nam odpokutować i otrzymać przebaczenie).

• W jaki sposób biskup lub prezydent gminy może pomóc tym, którzy zmagają się z grze-
chem i pokusami?

Wyjaśnij, że Pan nauczał Almę o tym, co osoby chcące uzyskać przebaczenie muszą zrobić, 
aby odpokutować. Poproś uczniów o zbadanie fragmentu: Mosjasz 26:29–32 w parach i o 
wyszukanie zasad, które pomogą im zrozumieć, czego wymaga od nas Pan podczas pokuty.

Gdy upłynie czas wyznaczony na przestudiowanie tych wersetów, poproś kilku uczniów o 
napisanie na tablicy własnymi słowami zasad, które odkryli. Przykładowe odpowiedzi:

Wyznanie grzechu prowadzi do wybaczenia.

Pan wybaczy tym, którzy odpokutują w szczerości serca.

Musimy wybaczać ludziom, aby otrzymać wybaczenie od Pana.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć te zasady, zadaj kilka lub wszystkie z następujących 
pytań:

• Co oznacza wyrażenie: „wyzna swe grzechy przed tobą i przede mną” we fragmencie: 
Mosjasz 26:29? (Możesz zwrócić uwagę na to, że w tym wersecie słowo tobą odnosi się 
do Almy).

• Jak myślisz, dlaczego wymagane jest, aby osoba, która popełniła poważny grzech, 
wyznała swe grzechy Panu i odpowiedniemu przywódcy w Kościele? (Poważne grzechy, 
takie jak pogwałcenie prawa czystości moralnej, mogą zagrozić członkostwu w Kościele 
tej osoby. W takich przypadkach grzech należy więc wyznać zarówno Panu, jak i Jego 
przedstawicielowi w Kościele. Biskupi i prezydenci gmin posiadają klucze kapłańskie, 
aby pomóc osobom, które zgrzeszyły i chcą uzyskać przebaczenie. Jedynie Pan może 
wybaczyć grzechy, a zadaniem przywódców kapłańskich jest pomóc ludziom otrzymać 
wybaczenie. Wszystkie wyznania traktują oni jako poufne i pomagają tym osobom 
przejść przez proces pokuty).

• Jak myślicie, co oznacza, że ktoś ma odpokutować „w szczerości serca”? (Mosjasz 26:29).

• Jak myślicie, dlaczego Pan wymaga od nas, abyśmy wybaczali ludziom? Jak powiązane są 
ze sobą pokuta i wybaczanie naszym bliźnim? (Zob. 3 Nefi 13:14–15; NiP 64:8–11).

• Jakie wyrażenia w tym wersecie mogą dodać odwagi i otuchy osobie, która pragnie od-
pokutować, ale nie czuje, że może uzyskać przebaczenie?

Mosjasz 26:33–39
Alma słucha rady Pana i sądzi tych, którzy zgrzeszyli, czym zaprowadza w  
Kościele porządek
Wyjaśnij, że fragment: Mosjasz 26:33–37 jest zapisem tego, w jaki sposób Alma wypełnił 
wskazania Pana, osądził członków Kościoła, którzy zgrzeszyli i zaprowadził w Kościele 
porządek. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 26:34–37 i wyszu-
kanie, jakie były skutki tego, że Alma posłuchał rady Pana. Podziel się swoim świadectwem, 
że gdy pokutujemy i żyjemy w prawości, możemy uzyskać spokój w sercu i może nam się 
szczęścić pod względem duchowym.
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Wprowadzenie
Alma Młodszy oraz synowie króla Mosjasza bunto-
wali się przeciwko swym ojcom i Panu oraz próbowali 
zniszczyć Kościół Boga. Ich wysiłki spełzły na niczym, 
gdy anioł, posłany w odpowiedzi na modlitwy prawych, 
wezwał ich do pokuty. W wyniku tego cudownego 

doświadczenia, odrodzili się ponownie poprzez 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, przemierzali kraj 
Zarahemla, głosząc ewangelię i naprawiając wszystkie 
wyrządzone szkody.
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Mosjasz 27

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 27:1–22
Anioł wzywa Almę Młodszego i synów Mosjasza do pokuty
Aby przedstawić kontekst tej lekcji, podsumuj fragment: Mosjasz 27:1–7, wyjaśniając, że 
wielu niewierzących w Zarahemli zaczęło prześladować tych, którzy należeli do Kościoła. 
Po tym, jak król Mosjasz opublikował proklamację zakazującą takich czynów, większość lu-
dzi posłuchała i przywrócono spokój. Niektórzy ludzie jednak nadal dążyli do zniszczenia 
Kościoła. Do tych ludzi należeli: syn Almy — Alma, i synowie króla Mosjasza — Ammon, 
Aron, Omner i Himni. Syn Almy — Alma — często nazywany jest Almą Młodszym.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 27:8–10. Poproś resztę 
grupy o wyszukanie słów i wyrażeń, które opisują Almę Młodszego i synów Mosjasza.

• Jaka część opisu Almy i synów Mosjasza wyróżnia się najbardziej? Dlaczego? (Zapisuj 
słowa i wyrażenia na tablicy, w miarę jak uczniowie je wymieniają. Zostaw na tablicy 
miejsce na listę, która będzie sporządzona w dalszej części lekcji).

Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się nad następującym pytaniem:

• Gdybyście mieszkali w tym czasie w Zarahemli, jak zareagowalibyście na poczynania 
Almy i synów Mosjasza?

Pokaż ilustrację: Nawrócenie Almy Młodszego (Album Ewangelia w malarstwie [2009], 
nr 77). Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mosjasz 27:11–13, który jest 
zapisem wydarzeń pokazanych na tym obrazie. Następnie poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 27:14. Niech reszta odnajdzie powody, dlaczego 
anioł przyszedł do Almy i do synów Mosjasza.

• Czego możemy nauczyć się z tego wersetu o tym, jak pomagać osobom, które się 
zmagają z trudnościami? (Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że Pan odpowiada na 
modlitwy wiernych wypowiedziane w imieniu bliźnich. Możesz zapisać tę zasadę 
na tablicy i zasugerować, aby uczniowie zapisali te słowa w swoich pismach świętych 
obok fragmentu: Mosjasz 27:14. Możesz także zasugerować, aby dodali odsyłacz do 
tego fragmentu: List Jakuba 5:16. Zwróć uwagę, że Pan odpowiada na nasze modlitwy 
nie tylko wypowiedziane za osoby które zmagają się duchowo, ale także za tych, którzy 
przechodzą przez wyzwania i potrzeby innego rodzaju).

• Kiedy czyjeś modlitwy wpłynęły na wasze życie?

• Kiedy czuliście, że wasze modlitwy odmieniły czyjeś życie?

Zachęć uczniów, aby nadal modlili się za bliźnich. Złóż świadectwo, że zapis o dziejach 
Almy Młodszego oraz o synach Mosjasza jest dowodem na to, że Pan słyszy nasze modli-
twy wypowiadane w imieniu innych osób. Nie naruszy On wolności wyboru osób, za które 
się modlimy, ale usłyszy nasze modlitwy i odpowie On na nie na Swój sposób i w Swoim 
czasie.

Poproś jednego z uczniów, aby stanął przed uczniami i przeczytał na głos fragment: Mosjasz 
27:15–16. Wyjaśnij, że są to słowa anioła skierowane do Almy i synów Mosjasza. Podkreśl, że 
anioł przemówił „głosem gromu, a od jego głosu zadrżała ziemia” (Mosjasz 27:11).

Nauczanie z Duchem 
Świętym
Pan powiedział, że po-
winniśmy „[głosić Jego] 
ewangelię przez Ducha, 
samego Pocieszyciela, 
który został wysłany, 
by uczył prawdy” (NiP 
50:14). Gdy nauczasz, 
uzyskaj przewodnictwo 
Ducha, aby pomógł ci 
dostosować lekcję do 
potrzeb twoich uczniów.
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• Co z tego, co zrobił i powiedział anioł, wywarło na was wrażenie? Dlaczego wywarło to 
na was wrażenie?

Podsumuj fragment: Mosjasz 27:19–22, wyjaśniając, że po tym, jak anioł przekazał prze-
słanie, Alma nie mógł mówić, był słaby, a ci, którzy z nim byli, przynieśli go bezradnego do 
ojca (zob. Mosjasz 27:19). Gdy ojciec Almy usłyszał, co się stało, „ucieszył się, bo wiedział, 
że nastąpiło to dzięki mocy Boga” (Mosjasz 27:20). Zgromadził swój lud, „aby ludzie 
przekonali się o tym, jak Pan postąpił z jego synem” (Mosjasz 27:21). Także zgromadził 
kapłanów, którzy zaczęli pościć i modlić się, aby Pan przywrócił mowę i siłę jego synowi 
(zob. Mosjasz 27:22).

Mosjasz 27:23–31
Alma Młodszy pokutuje i odradza się na nowo
Wróć do listy opisującej Almę i synów Mosjasza przygotowaną wcześniej na tablicy. Oznacz 
ją nagłówkiem: Przed. Napisz: Po po drugiej stronie tablicy. Poproś uczniów o przeczytanie 
fragmentu: Mosjasz 27:23–24, 28–29 i wyszukanie słów i wyrażeń ukazujących przemianę 
Almy. Niech kilku uczniów napisze te słowa i wyrażenia na tablicy.

• Zgodnie z wersetami: Mosjasz 27:24 i 28, jakie czyny Almy doprowadziły do jego 
przemiany? Co zrobił Pan? Dlaczego ważne jest, żeby rozumieć, co musimy robić, gdy 
dążymy do zmiany i pragniemy naśladować Zbawiciela? Dlaczego ważne jest zrozumie-
nie tego, co Pan dla nas zrobi?

• Jak wiedza o doświadczeniu Almy może pomóc komuś, kto myśli, że nie uzyska przebaczenia?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 27:25–26. Poproś 
uczniów, aby rozpoznali doktrynę, której Pan nauczył Almy. (Uczniowie mogą wyrazić to w 
różny sposób, ale upewnij się, że rozumieją, iż każdy z nas musi się ponownie narodzić 
poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Możesz zapisać tę prawdę na tablicy).

Wyjaśnij, że ponowne narodzenie oznacza, że Duch Święty skłania serce człowieka do 
wielkiej przemiany, tak że osoba ta nie ma więcej pragnienia do czynienia zła, a raczej 
pragnie poznania spraw Boga (zob. Mosjasz 5:2).

Możesz także wyjaśnić, że pomimo iż wielka przemiana serca nastąpiła u Almy i synów 
Mosjasza niezwykle szybko, większość z nas doświadcza jej stopniowo dzięki Zadośćuczy-
nieniu. Jest to raczej proces niż jednorazowe wydarzenie. Aby pomóc uczniom w lepszym 
zrozumieniu tej doktryny, poproś jednego z nich o przeczytanie następującej wypowiedzi 
Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„Starając się upodobnić do Boga, musimy uważać, abyśmy nie popadli w zniechęcenie i nie 
utracili nadziei. Stawanie się podobnym do Chrystusa jest procesem trwającym całe życie 
i bardzo często wymaga wzrastania i przemian, które są powolne, a nawet niezauważalne. 
Pisma święte odnotowują niezwykłe opowieści o ludziach, których życie zmieniło się w 
dramatyczny sposób, w jednej chwili, jak było to w przypadku Almy Młodszego, Pawła na 
drodze do Damaszku, Enosa modlącego się do późnej nocy czy króla Lamoniego. Takie 
zdumiewające przykłady mocy przemiany nawet tych, którzy kroczą w grzechu, dają pew-
ność, że Zadośćuczynienie może dosięgnąć nawet tych, którzy pogrążeni są w najgłębszej 
rozpaczy.

Jednakże musimy być ostrożni, kiedy omawiamy te niezwykłe przykłady. Choć są one 
prawdziwe i pełne mocy, stanowią raczej wyjątek niż zasadę. Na każdego Pawła, Enosa i 
króla Lamoniego przypadają setki i tysiące osób, w przypadku których proces nawrócenia 
przebiega w sposób bardziej subtelny, mniej zauważalny. Dzień po dniu zbliżają się coraz 
bardziej do Boga, nie zdając sobie zbytnio sprawy z tego, że budują życie na obraz Boga. 
Ich życie to cicha dobroć, służba i zaangażowanie” („A Mighty Change of Heart”, Ensign, 
październik 1989, str. 5).

Po tym, jak uczniowie podzielą się tym, czego się dowiedzieli z tego cytatu, poproś ich, aby 
poświęcili kilka minut na odpowiedzenie na następujące pytania w dziennikach do stu-
diowania pism świętych. (Możesz przed lekcją napisać te pytania na tablicy, przygotować 
kopie pytań na kartkach lub powoli przeczytać pytania, aby uczniowie mogli je zapisać w 
swoich dziennikach do studiowania pism świętych).

• Jak się zmieniliście dzięki Zadośćuczynieniu, gdy pokutowaliście i robiliście wszystko, 
co w waszej mocy, aby naśladować Zbawiciela?

Dzielenie się 
proroctwami
Gdy cytat jest długi, 
bardzo pomocne może 
być przedstawienie go 
uczniom na kartce lub 
napisanie go na tablicy. 
Bez takiej pomocy, 
uczniowie mogą rozpro-
szyć się, a tekst okaże się 
trudny do zrozumienia.
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• Co możecie zrobić, aby całą duszą przyjść do Pana, abyście zostali przemienieni dzięki 
Zadośćuczynieniu?

Poproś kilku uczniów, aby podzielili się tym, co zapisali i opowiedzieli o zmianie, jaka może 
mieć w nas miejsce, gdy pokutujemy i wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa i Jego 
Zadośćuczynienie. (Przypomnij, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt 
osobiste lub prywatne. Upewnij się, że rozumieją, że nie powinni mówić o swoich prze-
szłych grzechach).

Mosjasz 27:32–37
Alma Młodszy i synowie Mosjasza podróżują po kraju i naprawiają szkody, których 
dokonali oraz wzmacniają Kościół
Wyjaśnij, że prawdziwa pokuta wiąże się ze zmianą serca, a nie tylko z determinacją 
zaprzestania czynienia zła. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
Mosjasz 27:32–37. Poproś uczniów o wyszukanie, co zrobili Alma i synowie Mosjasza, a 
co wykraczało ponad samo naprawienie wyrządzonych przez nich krzywd.

• Co przemawia za tym, że Alma i synowie Mosjasza doświadczyli prawdziwej przemiany?

• Czego możemy się nauczyć z ich przykładu?

Przykładowe odpowiedzi uczniów:

Nawet osoby, które buntują się przeciw Panu i Jego naukom mogą uzyskać 
przebaczenie.

Prawdziwa pokuta oznacza, że osoba, która jej dokonuje, musi zrobić wszystko, 
co w jej mocy, aby naprawić wyrządzone krzywdy. (Możesz wyjaśnić, że czasami uży-
wamy słowa rekompensata w odniesieniu do czynów związanych z naprawieniem wyrzą-
dzonych krzywd i poprawieniem nieroztropnych decyzji).

Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy ulec zmianie i przejść w stan 
prawości.

Na zakończenie złóż świadectwo, że zapis dziejów Almy i synów Mosjasza jest przykładem 
mocy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, która nas zmienia. Zaświadcz, że Zbawiciel pra-
gnie wybaczyć wszystkim, którzy — podobnie jak ci młodzi mężczyźni — wykażą się wiarą 
w Niego i będą dążyć do tego, aby za Nim podążać.
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Komentarz i tło historyczne
Mosjasz 27:25. Narodzić się ponownie

Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów 
omówił proces ponownych narodzin:

„Rozpoczynamy proces ponownych narodzin poprzez 
wykazywanie się wiarą w Chrystusa, odpokutowanie za 
nasze grzechy i przyjęcie chrztu poprzez zanurzenie dla 
odpuszczenia grzechów z rąk tego, który ma upoważnie-
nie kapłańskie.

[…] A kiedy wychodzimy z wód chrztu, nasze dusze po-
trzebują ciągłego zanurzania oraz nasycania się prawdą i 
światłem ewangelii Zbawiciela. Doraźne i płytkie zamo-
czenie w doktrynie Chrystusa oraz częściowe uczestnicze-
nie w Jego przywróconym Kościele nie może wytworzyć 
duchowej przemiany, która umożliwia nam wkroczenie w 
nowe życie. Potrzebna jest raczej wierność przymierzom, 
trwałość zaangażowania oraz ofiarowanie Bogu całej du-
szy, jeśli mamy otrzymać błogosławieństwa wieczności. […]

Całkowite zanurzenie i nasycenie ewangelią Zbawiciela 
to konieczne etapy w procesie ponownych narodzin” 
(„Musicie się na nowo narodzić”, Ensign lub Liahona, 
maj 2007, str. 21).

Starszy Bruce R. McConkie, członek Kworum Dwunastu 
Apostołów, wyjaśnił:

„Rodzimy się ponownie, gdy umieramy dla nieprawych 
rzeczy oraz kiedy żyjemy zgodnie z Duchem. Nie dzieje 
się to jednak w mgnieniu oka czy nagle. To […] jest 
proces. Ponowne narodziny to stopniowy proces. Wyjąt-
kiem jest kilka odosobnionych przykładów, które są tak 
cudowne, że zapisano je w pismach świętych. Jeśli chodzi 
o większość członków Kościoła, to ponowne narodzenie 
następuje krok po kroku i rodzimy się na nowo, gdy jest 
nam dodawane światło i wiedza, gdy mamy coraz więcej 
prawych pragnień i gdy przestrzegamy przykazań. […]

Jako członkowie Kościoła, jeśli obieramy kierunek pro-
wadzący do życia wiecznego, jeśli rozpoczynamy proces 
ponownego duchowego narodzenia i podążamy we 
właściwym kierunku, jeśli obieramy kierunek prowadzący 
do uświęcenia duszy i krok po kroku podążamy w tym 
kierunku; jeśli obieramy kierunek stawania się doskona-
łymi i krok po kroku, etap za etapem udoskonalamy nasze 
dusze, pokonując świat, wtedy mamy gwarancję — i nie 
ma co do tego żadnych wątpliwości — że otrzymamy 
życie wieczne. Nawet jeśli dopiero w przyszłości czekają 
nas ponowne duchowe narodziny, doskonałość i pełnia 
uświęcenia, jeśli obierzemy kierunek i będziemy podążać 
tym kursem podczas życia doczesnego najlepiej, jak tylko 
możemy, to gdy zakończymy to życie, nadal będziemy 
podążać dokładnie w tym samym kierunku” („Jesus Christ 
and Him Crucified”, Brigham Young University 1976 
Speeches, 5 września 1976 r., str. 5–6, speeches. byu. edu).
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Wprowadzenie
Po nawróceniu synowie króla Mosjasza mieli silne pra-
gnienie głoszenia ewangelii Lamanitom. Po zapytaniu 
się Pana i po otrzymaniu zapewnienia, że będą błogo-
sławieni ochroną i że odniosą sukces, Mosjasz pozwo-
lił im udać się do Lamanitów. W tym czasie Mosjasz 
pracował nad świętymi zapisami, które powierzono 

jego pieczy. Przetłumaczył zapisy Jeredów, a następnie 
przekazał wszystkie zapisy Almie Młodszemu. Ponie-
waż wszyscy jego synowie odrzucili propozycję objęcia 
królewskiego tronu, wdrożył on system sędziów, jako 
nową formę rządzenia krajem.

LEKCJA 68

Mosjasz 28–29

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 28:1–9
Synowie Mosjasza pragną głosić ewangelię Lamanitom
Przed rozpoczęciem lekcji zapisz na tablicy poniższe zdania:

 1. Szczerzę pragnę, by ludzie zaznali wiecznego dobra i szczęścia.

 2. Jestem gotów do poświęceń, aby pomagać ludziom.

 3. Mam pragnienie dzielenia się z ludźmi ewangelią.

Na początku lekcji poproś uczniów, aby po cichu ocenili siebie według zdań napisanych na 
tablicy. Niech użyją w tym celu skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że zdanie to nie opisuje 
ich dobrze, a 10 oznacza, że zdanie to bardzo dobrze ich opisuje.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Mosjasz 27:8–10.

• Jak oceniliby siebie Alma oraz synowie Mosjasza w tym okresie swego życia, gdyby użyli 
tej samej skali ocen?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 28:1–4.

• W jaki sposób synowie Mosjasza oceniliby siebie, używając tej samej skali ocen po tym, 
jak się nawrócili? Które z wyrażeń z fragmentu: Mosjasz 28:1–4 ukazują, jak bardzo oni 
się zmienili?

• Dlaczego zmieniły się pragnienia synów Mosjasza? (Wykazali się wiarą w Jezusa Chrystusa, 
odpokutowali za wszystkie swoje grzechy i nawrócili się; zob. Mosjasz 27:34–36. Możesz 
także przejść do fragmentu: Mosjasz 28:4, aby zwrócić uwagę na to, że byli pod wpływem 
Ducha Pana).

• Z tego, co wiecie o historii Lamanitów w tym okresie, jakie trudności mogli napotkać mi-
sjonarze, którzy mieli pośród nich przebywać?

• Na podstawie fragmentu: Mosjasz 28:2 powiedzcie, jak synowie Mosjasza mieli nadzieję 
odmienić życie Lamanitów swoimi naukami?

• Jak nawrócenie synów Mosjasza wpłynęło na ich pragnienie dzielenia się ewangelią? 
Jakich zasad możemy nauczyć się z ich doświadczenia? (Zreasumuj odpowiedzi uczniów, 
zapisując na tablicy następującą zasadę: W miarę jak pogłębia się nasze nawrócenie, 
wzrasta nasze pragnienie dzielenia się ewangelią).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Dallina H. 
Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów. Możesz zachęcić uczniów, aby 
zapisali tę zasadę na marginesie w swych pismach świętych obok frag-
mentu: Mosjasz 28:1–4.

„Intensywność naszego pragnienia dzielenia się ewangelią jest wspaniałym 
wskaźnikiem naszego osobistego nawrócenia” („Dzielenie się ewangelią”, 

Ensign, listopad 2001, str. 7).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jak ich pragnienie dzielenia się z ludźmi ewangelią 
wzrosło, gdy zbliżyli się do Pana.
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• Jakie doświadczenia z waszego życia przyczyniły się do tego, że chcieliście się dzielić z 
ludźmi ewangelią?

Poproś uczniów o wyobrażenie sobie, że znają pewnego młodego mężczyznę, który jest 
członkiem Kościoła, ale raczej nie pragnie służyć na misji.

• Co może zrobić ten młody mężczyzna, aby zwiększyło się jego pragnienie dzielenia się 
ewangelią? (Gdy uczniowie będą dzielić się swoimi pomysłami, zachęć ich, aby przypo-
mnieli sobie, co pogłębiło ich nawrócenie do ewangelii Jezusa Chrystusa i czy mogliby 
polecić podobne zajęcia czy doświadczenia temu młodemu mężczyźnie. Pomóż im zro-
zumieć, że większe nawrócenie prowadzi do większego pragnienia dzielenia się z ludźmi 
ewangelią.

Możesz wyjaśnić, jak w tobie narodziło się pragnienie nauczania ludzi ewangelii. Czyniąc 
to, rozważ podzielenie się swoim świadectwem, że gdy zbliżamy się do Pana i czujemy Jego 
Ducha, to wzrasta nasze pragnienie dzielenia się z ludźmi ewangelią.

Niech uczniowie przeczytają fragment: Mosjasz 28:5–8 i wyszukają, dlaczego Mosjasz 
pozwolił swoim synom udać się na tak niebezpieczną misję.

• W odpowiedzi na modlitwę Mosjasza, jakie błogosławieństwa obiecał zesłać Pan na jego 
synów?

Mosjasz 28:10–20
Mosjasz tłumaczy płyty Jeredów i przekazuje święte zapisy Almie
Narysuj tablicy:

Wskaż na rysunek korony, a jeden z uczniów niech przeczyta fragment: Mosjasz 28:10. Po-
proś uczniów o odnalezienie, jaki problem miał król, kiedy jego synowie udali się na misję. 
(Musiał znaleźć kogoś, kto będzie po nim panował).

Podsumuj fragment: Mosjasz 28:11–19, wyjaśniając, że Mosjasz był coraz starszy i poświęcił 
uwagę na tłumaczenie powierzonych mu świętych zapisów: zapisów, które otrzymał od 
swego ojca z nakazem, że ma je prowadzić, oraz zapisów, które otrzymał od króla Limhiego. 
Jako widzący przetłumaczył zapisy Jeredów — z płyt, które zostały znalezione przez grupę 
posłaną przez króla Limhiego w celu odnalezienia kraju Zarahemla (zob. Mosjasz 8:7–9). 
Zwróć uwagę uczniów na rysunek na tablicy przedstawiający złote płyty.

Wyjaśnij, że oprócz wyznaczenia przywódcy w królestwie Mosjasz musiał także wyznaczyć 
osobę, która będzie miała pieczę nad płytami. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali 
fragment: Mosjasz 28:20.

• Kto otrzymał święte zapisy?

• Dlaczego Alma był odpowiednią osobą, by przejąć pieczę nad tymi zapisami?

Mosjasz 29
Lud posłuchał rady Mosjasza i ustanowił system oparty na sędziach jako sile rządzącej
Niech uczniowie podniosą ręce, jeśli chcieliby zostać królem lub królową. Niech jeden z 
tych uczniów wyjdzie przed grupę i stanie przy koronie narysowanej na tablicy (możesz też 
założyć na jego głowę papierową koronę). Niech uczniowie opiszą, jakich korzyści doświad-
czyliby, gdyby byli królem lub królową.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 29:1–3.

• Kogo lud chciał wybrać na swego króla?

• Co poświęcili synowie Mosjasza, aby móc głosić ewangelię Lamanitom?

• Jakie możliwości poświęcają lub odkładają młodzi mężczyźni i młode kobiety, aby mogli 
służyć na misji?

Sytuacje z życia wzięte
Odnoszenie zasad ewan-
gelii do sytuacji z życia 
wziętych może pomóc 
uczniom w analizie 
zasady i w dostrzeżeniu 
jej znaczenia w swoim 
życiu. Możesz doradzić 
uczniom, że z im większą 
szczerością podejdą do 
danego przykładu, tym 
bardziej skuteczny będzie 
ich proces uczenia się.
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Podsumuj fragment: Mosjasz 29:4–10, wyjaśniając, że król Mosjasz martwił się, że wyzna-
czenie nowego króla mogłoby doprowadzić do sporów, a nawet do wojny. Wspomniał rów-
nież inne problemy, które mogłyby się pojawić, gdyby do władzy doszedł niesprawiedliwy 
król. Niech uczniowie przeczytają fragment: Mosjasz 29:16–18 i odszukają te problemy.

Wyjaśnij, że król Mosjasz zaproponował, żeby neficki rząd nie opierał się więcej na władzy 
królewskiej. Zamiast tego zalecił system sędziów, którzy mieli być wybierani głosem ludu.

Niech uczniowie po cichu przeczytają fragment: Mosjasz 29:11, 25 i wyszukają, w jaki spo-
sób sędziowie mieli sądzić ludzi. („Według przykazań Boga” i „według praw danych wam 
przez naszych ojców”).

Napisz na tablicy: Mosjasz 29:26–27, 30, 33–34, 37–38. Podziel uczniów na pary. Niech 
uczniowie przeszukają te wersety i rozpoznają, jakie obowiązki mieli ludzie w rządzie pro-
ponowanym przez króla Mosjasza. Następnie niech każda para omówi następujące pytania. 
(Możesz także zapisać te pytania na tablicy lub rozdać ich kopie na kartkach).

• Jakie są, według króla Mosjasza, korzyści z podejmowania decyzji przez głos ludu? (Po-
wiedział, że głos ludu zazwyczaj nie opowie się za tym, „co jest niesprawiedliwe”. Także 
przemawiał o tym, że na wszystkich mieszkańcach spoczywa ciężar zarządzania, aby 
wszyscy mieli „jednakowe prawa”).

• Jakie będą konsekwencje, jeśli głos ludu wybierze niegodziwość? (Wyroki Boga spadną 
na nich i zostaną zgładzeni).

• Jak myślicie, jakie znaczenie ma wyrażenie: „aby każdy człowiek miał w tym swój udział” 
we fragmencie: Mosjasz 29:34? Jak to wyrażenie odnosi się do obowiązków obywateli, 
którzy powinni uczestniczyć w zarządzaniu na szczeblu lokalnym i krajowym?

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Neala A. Maxwella z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„Za pogarszanie się kultury tak naprawdę odpowiadają zarówno przywódcy, jak i ci, którzy 
za nimi podążają. […] Łatwo jest krytykować złych przywódców, ale nie powinniśmy zwal-
niać z odpowiedzialności tych, którzy ich wybierają” („Repent of [Our] Selfishness”, Ensign, 
maj 1999, str. 24).

• Dlaczego ważne jest, aby zarówno przywódcy, jak i ci, którzy za nimi podążają, ponosili 
odpowiedzialność za swe czyny?

• Co możecie zrobić, aby wspierać sprawiedliwe prawa i prawych przywódców? (Możesz 
wskazać uczniom: Zasady Wiary 1:12).

Zapewnij uczniów, że choć nie we wszystkich krajach na świecie można wybierać przy-
wódców, Pan zawsze pomoże tym, którzy Mu ufają, bez względu na to gdzie mieszkają.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mosjasz 29:41–43.

• Kogo lud wybrał, aby był ich pierwszym naczelnym sędzią? Czy sprostał on powierzonemu mu 
zadaniu i był sprawiedliwym oraz prawym przywódcą? Co wynikło z takiego przywództwa?

Poproś uczniów o wyjaśnienie własnymi słowami, czego się nauczyli z rozdziału: Mosjasz 
29. Mogą rozpoznać niektóre z następujących prawd:

Niesprawiedliwy przywódca może sprowadzić spory i grzech.

Głos ludu zazwyczaj nie opowie się za tym, co jest niesprawiedliwe.

Jeśli lud wybierze niegodziwość, spadną nań wyroki Boga.

Każda osoba ma obowiązek przestrzegać sprawiedliwych praw i słuchać prawych 
przywódców.

Zakończ, składając świadectwo na temat zasad omówionych w dzisiejszej lekcji.

Omówienie Księgi Mosjasza
Zarezerwuj czas, aby pomóc uczniom zastanowić się nad całą księgą Mosjasza. Poproś ich, 
aby zastanowili się nad tym, czego dowiedzieli się z tej księgi zarówno podczas seminarium, 
jak i podczas osobistego studiowania pism świętych. Jeśli to konieczne, poproś ich o szybkie 
przejrzenie księgi, aby mogli to sobie przypomnieć. Po upłynięciu wyznaczonego czasu, po-
proś kilku uczniów o podzielenie się myślami i uczuciami o czymś, co w tej księdze wywarło 
na nich wrażenie.
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WPROWADZENIE DO 

Księgi Almy
Dlaczego warto studiować tę 
księgę?
Studiując Księgę Almy, uczniowie dowiedzą 
się więcej o Jezusie Chrystusie i o tym, jak 
kluczowe są dla planu zbawienia dokonane 
przez Niego Zadośćuczynienie i Zmartwych-
wstanie. Dowiedzą się także o mocy słowa 
Bożego, by przeciwdziałać wypaczaniu religii 
i głoszeniu fałszywych doktryn, popełnianiu 
grzechów, zaniechać nienawiści i odstęp-
stwa oraz by przywodzić ludzi, aby doznali 
wielkiej przemiany serca. Czytanie o pracy 
misjonarskiej Almy, Amuleka i synów Mosja-
sza oraz o nawróceniu i wierności Anty- Nefi- 
Lehitów (ludu Ammona) może umocnić 
ducha uczniów i sprawić, że odczują na-
tchnienie Boże. Szczegółowe zapoznanie się 
z przebiegiem wojen toczonych między Ne-
fitami a Lamanitami może zaś nauczyć ich 
zasad, które pomogą im w odnajdowaniu 
drogi w tak burzliwych czasach, w których 
przyszło im żyć oraz wychodzić zwycięsko z 
osobistych starć z wrogiem.

Kto napisał tę księgę?
Księga Almy to opracowane i streszczone 
przez Mormona zapisy z większych płyt Ne-
fiego. Księga ta nosi imię Almy, syna Almy, 
zwanego często Almą Młodszym. Kiedy 
król Mosjasz wprowadził pośród Nefitów 
rządy sędziów, Alma Młodszy został pierw-
szym naczelnym sędzią oraz zastąpił swego 
ojca jako wyższy kapłan przewodzący 
Kościołowi (zob. Mosjasz 29:42). Z czasem 
zrezygnował on z pozycji naczelnego sę-
dziego, by poświęcić się „całkowicie służbie 
w wyższym kapłaństwie” i „przekazywać 
Słowo Boże” ludowi w całym państwie 
Nefitów (Alma 4:20; 5:1). Do opracowania 
Księgi Almy Mormon wykorzystał kroniki 
posługi Almy (zob. Alma 1–44) oraz zapisy 
synów Almy: Helamana (zob. Alma 45–62) 
i Sziblona (zob. Alma 63).

Dla kogo i w jakim celu została 
napisana ta księga?
Mormon nie skierował Księgi Almy do 
żadnej konkretnej grupy odbiorców ani 
nie podał powodów, które skłoniły go do 
jej napisania, niemniej jednak zawarte w 
tej księdze liczne nauki na temat niosącej 
odkupienie misji Jezusa Chrystusa wypeł-
niają główny cel Księgi Mormona, którym 
jest dawanie świadectwa o tym, że „Jezus 
jest Chrystusem, Wiecznym Bogiem” 

(strona tytułowa Księgi Mormona; zob. 
także Alma 5; 7; 13; 32–34; 36; 39–42).

Kiedy i gdzie została ona napi-
sana?
Oryginalne kroniki, na podstawie których 
powstała Księga Almy, zostały najprawdo-
podobniej spisane między 91 a 52 rokiem 
p.n.e. Mormon streścił owe kroniki w 
okresie między 345 a 385 rokiem p.n.e. 
Nie zapisał on jednak, gdzie przebywał w 
czasie, gdy opracowywał tę księgę.

Co wyróżnia tę księgę spośród 
innych?
Choć Księga Almy to najdłuższa ze wszyst-
kich ksiąg w Księdze Mormona, obejmuje 
ona okres zaledwie 39 lat — w przybliże-
niu od 91 do 52 roku p.n.e. Opisuje ona 
pierwsze zakończone sukcesem działania 

misyjne pośród Lamanitów. Podkreśla rów-
nież wierność nawróconych Lamanitów 
w dochowywaniu zawartych przez nich 
przymierzy (zob. Alma 23:6–7; 24). Po-
nadto Księga Almy zawiera nauki na temat 
doktryny wyznaczenia przed narodzeniem 
oraz posługi Melchizedeka (zob. Alma 
13); mocy słowa Bożego (zob. Alma 31); 
tego, jak rozwinąć wiarę w Jezusa Chry-
stusa (zob. Alma 32–34); powagi złamania 
prawa czystości moralnej (zob. Alma 39); 
stanu naszych dusz po śmierci (zob. Alma 
40); doktryn zmartwychwstania i przywró-
cenia (zob. Alma 40–41) oraz znaczenia 
sprawiedliwości i miłosierdzia w stworzo-
nym przez Ojca w Niebie planie odkupienia 
(zob. Alma 42). Księga ta zawiera również 
Pańskie wskazówki dotyczące możliwości 
obrony własnej i tego, kiedy wojna jest 
usprawiedliwiona (zob. Alma 43:45–47).

Zarys
Alma 1–3 Nehor zaczyna wypaczać 
religę pośród Nefitów. Alma prze-
wodzi sprawiedliwym Nefitom 
podczas obrony przed Amlikitami, 
którzy sprzymierzyli swe siły z ar-
mią Lamanitów. Po udaremnieniu 
próby Amlikiego, by zostać królem 
i zniszczyć Kościół, Nefici pokonują 
kolejną lamanicką armię.

Alma 4–16 Alma rezygnuje z funkcji 
naczelnego sędziego. Przemierza 
krainę Nefitów, zwalczając pychę 
i niegodziwość poprzez głoszenie 
słowa Bożego. Amulek przyłącza się 
do Almy i razem nauczają o Zadość-
uczynieniu Jezusa Chrystusa, Zmar-
twychwstaniu oraz potrzebie wiary 
w Pana i pokuty. Zeezrom nawraca 
się i przyjmuje chrzest.

Alma 17–28 Synowie Mosjasza wraz 
z innymi głoszą słowo Boże pośród 
Lamanitów w kraju Nefi. Tysiące lu-
dzi nawraca się do Pana. Po nawró-
ceniu porzucają oni broń wojenną i 
osiedlają się pośród Nefitów. Wielu 
ludzi ginie w wielkiej bitwie między 
Nefitami a Lamanitami.

Alma 29–42 Alma pragnie przywo-
dzić dusze do pokuty. Krzyżuje plany 
Korihora–antychrysta. Podczas na-
uczania Zoramitów — grupy odstęp-

ców od Nefitów — Alma porównuje 
słowo Boże do nasiona, które trzeba 
odżywiać wiarą. Amulek świadczy 
o Zadośćuczynieniu i naucza Zora-
mitów, aby polegali na wierze dla 
pokuty. Alma udziela osobistych rad 
i składa świadectwo swoim synom: 
Helamanowi, Sziblonowi i Korianto-
nowi. Alma powierza święte zapisy 
Helamanowi. Naucza o świecie du-
chów po śmierci, o zmartwychwsta-
niu oraz o znaczeniu sprawiedliwości 
i miłosierdzia w planie Boga.

Alma 43–45 Lamanici, pobudzeni do 
gniewu przez nefickich odstępców, 
ruszają na wojnę przeciw Nefitom. 
Moroni prowadzi Nefitów do zwy-
cięstwa nad armią Zarahemnasza. 
Alma rozmawia z Helamanem i bło-
gosławi go, prorokuje o zagładzie 
Nefitów i opuszcza kraj.

Alma 46–63 Moroni, Lehi, Teankum, 
Helaman i Pahoran wiodą Nefitów 
do zwycięstwa nad armiami Lama-
nitów dowodzonymi przez Amali-
kiasza i Ammorona. Moroni wraz z 
Pahoranem tłumią również rebelię 
odłamu Nefitów zwanych rojali-
stami. Sziblon otrzymuje kronikę 
Nefitów, a następnie przekazuje 
ją Helamanowi, synowi Helamana. 
Armia Moronihaha pokonuje Lama-
nitów w kolejnej bitwie.
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Alma 1–2
Wprowadzenie
Wkrótce po tym, jak Alma został naczelnym sędzią, 
człowiek o imieniu Nehor obwołał się kaznodzieją 
pośród ludu. Przemawiał przeciwko Kościołowi i jego 
doktrynom oraz przekonał wielu ludzi, by uwierzyli 
jego słowom i przekazywali mu pieniądze. Po zamordo-
waniu Gideona, który był wiernym członkiem Kościoła, 
Nehor został oddany pod sąd Almy. Uznano go za win-
nego wypaczania religii oraz wprowadzania siłą fałszy-
wych nauk i skazano na karę śmierci. Kościół rozkwitał 

pod przywództwem oddanych i pokornych kapłanów, 
lecz wypaczanie religii nie ustawało. Amliki, podstępny 
człowiek pokroju Nehora, zebrał popleczników pośród 
ludu i bez powodzenia starał się zostać królem Nefi-
tów. Wraz ze swoimi sprzymierzeńcami zbuntował się 
przeciwko Nefitom, stanął z nimi do walki, a na koniec 
przyłączył swe siły do armii Lamanitów. Wzmocnieni 
mocą Pana Nefici ponieśli wprawdzie dotkliwe straty, 
lecz odparli ataki tych połączonych sił.

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 1
Pomimo rozprzestrzeniania się fałszywych nauk i prześladowań wielu ludzi 
wiernie trwa w wierze
Napisz na tablicy słowo popularny.

• Jakie niebezpieczeństwa wiążą się z zabieganiem o zdobycie popularności? Jakie ryzyko 
niesie ze sobą podążanie za kimś tylko dlatego, że jest on popularny?

Wyjaśnij, że wśród ludzi w Zarahemli popularność zdobył człowiek o imieniu Nehor. 
Poproś uczniów, by po cichu przeczytali fragment: Alma 1:2–6 i odnaleźli, czego nauczał 
Nehor oraz jak ludzie reagowali na te nauki. Kiedy uczniowie opowiedzą o tym, czego się 
dowiedzieli, możesz zadać im następujące pytania:

• Dlaczego to, czego Nehor naucza w wersecie: Alma 1:4, jest niebezpieczne? (Jeśli odpowiedź 
na to pytanie sprawi uczniom trudność, zwróć ich uwagę na to, że Nehor nauczał, że „cała 
ludzkość zostanie zbawiona”, niezależnie od uczynków i wyborów ludzi. Nauka ta podważa 
potrzebę pokuty, obrzędów i przestrzegania przykazań Boga. Zob. także Alma 15:15).

• Jakie mogłyby być skutki, gdyby ktoś uwierzył w tę doktrynę?

• Jaki wpływ wywarły na Nehorze odnoszone sukcesy? (Zob. Alma 1:6).

Podsumuj wydarzenia z fragmentu: Alma 1:7–15, wyjaśniając, że pewnego dnia, kiedy 
Nehor zamierzał nauczać grupę swoich wyznawców, spotkał Gideona, który pomógł wy-
zwolić lud Limhiego z niewoli i który służył jako nauczyciel Kościoła. Nehor „zaczął się z 
nim ostro sprzeczać, aby odwieść ludzi Kościoła. Jednak [Gideon] oparł mu się i zganił go, 
przytaczając słowa Boga” (Alma 1:7). Nehor rozgniewał się, wyciągnął miecz i zabił go. Lud 
Kościoła pojmał Nehora i zaprowadził go do Almy, naczelnego sędziego, aby osądził go za 
popełnione zbrodnie. Alma skazał go na śmierć i Nehor „poniósł haniebną śmierć” (Alma 
1:15). Możesz wyjaśnić, że haniebny oznacza niegodny, niechlubny lub nikczemny.

Poproś uczniów, aby w pierwszych linijkach wersetu: Alma 1:12 odnaleźli wyrażenie, jakim 
Alma określił to, co Nehor zapoczątkował pośród tego ludu. Poproś uczniów o odszukanie 
fragmentu: 2 Nefi 26:29. Poproś ich, by go po cichu przeczytali.

• Jak własnymi słowami zdefiniowalibyście wypaczanie religii? Co, według was, oznacza, że 
ludzie „[wynoszą] się ponad innych za światło świata”? Dlaczego jest to niebezpieczne?

• Co w naukach Nehora sprawiło, że były one wypaczaniem religii?

• Co zdaniem Almy stałoby się z ludem, gdyby wypaczone nauki zostały wprowadzone 
w życie?

• Dlaczego, waszym zdaniem, perspektywa nauczania tak, by pozyskać uznanie i poklask 
innych, jest dla ludzi kusząca?

Korzystanie z 
podręczników 
kościelnych i 
dostosowywanie lekcji 
do własnych potrzeb
Kościelne podręczniki 
są przygotowywane z 
wielką starannością, by 
zapewnić czystość dok-
tryn Kościoła. Z uwagą 
rozważaj podane pro-
pozycje do nauczania, 
ponieważ pomoże ci to 
wiernie oddać inten-
cje proroków, którzy 
spisywali pisma święte. 
Możesz jednak dostoso-
wywać lekcje do potrzeb 
swoich uczniów i do wa-
szych warunków.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 1:16. Poproś uczniów, 
aby odnaleźli, w jaki sposób i dlaczego wypaczanie religii trwało nawet po śmierci Nehora. 
Kiedy opowiedzą, czego się dowiedzieli, zapytaj:

• Jakie cele mają ludzie, którzy wypaczają religię — zgodnie z tym, co napisane jest we 
fragmencie: Alma 1:16? (Robią to „z myślą o bogactwach i zaszczytach” — innymi słowy 
dla pieniędzy i popularności).

Wyjaśnij, że wypaczenie religii i jego skutki prześladowały Nefitów przez wiele lat (zob. 
Alma 2; 15:15; 24:28). Zwróć uwagę, że w naszych czasach musimy wystrzegać się wypa-
czania religii zarówno w Kościele, jak i poza nim. Nie możemy pozwolić, by zwiedli nas 
ludzie, którzy głoszą fałszywe nauki. Musimy również wystrzegać się podobnych postaw i 
uczynków we własnych wysiłkach, by nauczać ewangelii.

• Jakie macie okazje do głoszenia ewangelii? (Pomóż uczniom uzmysłowić sobie, że mają 
wiele okazji, by głosić ewangelię. Nauczają siebie nawzajem, gdy uczestniczą w zajęciach 
seminarium, w swoich kworach i na innych lekcjach. Mogą nauczać swoje rodziny pod-
czas domowych wieczorów rodzinnych. Młodzi mężczyźni mogą służyć jako nauczyciele 
domowi. Młodzi mężczyźni i młode kobiety mogą zostać poproszeni o przemówienie 
na spotkaniu sakramentalnym. Mogą dzielić się ewangelią z bliźnimi już teraz i mogą 
przygotowywać się, by służyć na pełnoetatowej misji).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Davida A. Bednara z 
Kworum Dwunastu Apostołów:

„Wszystko, co jako nauczyciele świadomie i celowo czynimy, by zwrócić 
uwagę na swoją osobę — w prezentowanym przesłaniu, w wykorzystywa-
nych przez nas metodach czy w naszej postawie — jest formą wypaczania 
religii, gdyż stanowi przeszkodę dla skutecznego nauczania przez Ducha 
Świętego” („Seek Learning by Faith”, Ensign, wrzesień 2007, str. 66–67).

Podkreśl, że jeśli podczas nauczania ewangelii będziemy świadomie przycią-
gać uwagę do siebie, przeszkodzimy Duchowi Świętemu w skutecznym nauczaniu.

Przeczytaj znajdującą się poniżej listę pobudek, które mogą motywować ludzi do naucza-
nia. Poproś uczniów, aby przedyskutowali, które z nich mogą być przykładem wypaczania 
religii i dlaczego.

By prowadzić bliźnich do Zbawiciela.

By pokazać, jacy są zabawni.

By pomóc bliźnim poczuć Ducha Świętego.

By popisać się swoją inteligencją.

By pomóc bliźnim stosować prawdy ewangelii w ich życiu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 1:26–27. Poproś 
uczniów o wymienienie różnic między zachowaniem kapłanów Boga a zachowaniem 
 Nehora.

• W jaki sposób przykład nefickich kapłanów może nam pomóc ustrzec się przed wypa-
czaniem religii?

• W jaki sposób ci kapłani okazywali swe oddanie Bogu?

Wyjaśnij, że wypaczanie religii doprowadziło do sporów i prześladowań pośród Nefitów. 
Aby pomóc uczniom przygotować się do studiowania fragmentu: Alma 1:19–33, zadaj im 
następujące pytania:

• W jakich sytuacjach widzieliście, że ludzie wyśmiewali osoby, które przestrzegały przyka-
zań Boga, szydzili z nich lub je prześladowali?

• Czy sami byliście kiedyś wyśmiewani, wyszydzani lub prześladowani za przestrzeganie 
przykazań? Jeśli tak, jak na to zareagowaliście?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Alma 1:19–20 i odnalezienie przy-
kładów prześladowania członków Kościoła. Kiedy uczniowie opowiedzą o tym, czego się 
dowiedzieli, napisz na tablicy poniższe pytania i poproś ich, aby przepisali je do swoich 
notatników lub dzienników do studiowania pism. Daj im czas na przeczytanie po cichu 
podanych fragmentów z pism świętych i samodzielne odpowiedzenie na pytania.

Jak, zgodnie ze słowami we fragmencie: Alma 1:21–24, zareagowali na prześladowania niektó-
rzy członkowie? Jakie były konsekwencje podjętych przez nich działań?
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ALMA 1–2

Jak żyli pozostali członkowie Kościoła pomimo prześladowań, według tego, co napisano we frag-
mencie: Alma 1:25–31? Jakie otrzymali błogosławieństwa?

Kiedy uczniowie przestudiują podane fragmenty, zapytaj ich, czego możemy się z nich 
 nauczyć. Uczniowie mogą wymienić niektóre lub wszystkie z następujących zasad:

Nawet kiedy ludzie wokół nas są nieposłuszni Bogu, my możemy pozostać wierni i 
trwać niezachwianie w przestrzeganiu przykazań.

Kiedy żyjemy w zgodzie z ewangelią, możemy cieszyć się w życiu spokojem, nawet 
jeśli jesteśmy prześladowani.

• W jakich sytuacjach zaobserwowaliście, że te zasady są prawdziwe?

Alma 2
Amliki i jego ludzie buntują się, by ostatecznie przyłączyć się do Lamanitów i 
walczyć wraz z nimi przeciwko Nefitom
Wyjaśnij, że mniej więcej cztery lata po śmierci Nehora kolejnemu niegodziwemu człowie-
kowi udało się zyskać popularność pośród Nefitów. Podziel uczniów na pary. Niech jeden 
uczeń z każdej pary przeczyta wersety: Alma 2:1–7, a drugi Alma 2:8–18. Poleć uczniom, 
aby na podstawie przydzielonych im wersetów wymyślili nagłówki wiadomości lub tytuły 
artykułów prasowych opisujące, co robili prawi ludzie, by sprzeciwić się niegodziwości. 
Niech uczniowie po kilku minutach przedstawią sobie nawzajem w parach wymyślone 
przez siebie tytuły. Możesz poprosić niektórych, aby przeczytali swe tytuły całej grupie.

Aby upewnić się, że uczniowie zrozumieli studiowane wersety, zadaj im następujące pytania:

• Co chciał zrobić Amliki?

• Zgodnie z tym, co napisano w wersecie: Alma 2:18, co pozwoliło Nefitom uniemożliwić 
Amlikiemu objęcie władzy królewskiej? („Pan wzmocnił rękę Nefitów”. Możesz zapro-
ponować uczniom, aby zaznaczyli to zdanie w swoich pismach świętych).

Poproś uczniów, aby podali przykłady niegodziwości, z jakimi musi się zmagać młodzież w 
dzisiejszych czasach. Mogą oni wymienić pokusy, ale również próby, jakim są poddawani 
z powodu niegodziwości innych osób. Zachęć uczniów, aby podczas dalszego studiowania 
rozdziału: Alma 2 zastanowili się, w jaki sposób mogą otrzymać pomoc Pana, by mogli 
oprzeć się pokusom i stawić czoła wyzwaniom.

Wyjaśnij, że neficcy wojownicy pokonali wielu Amlikitów, lecz ku ich zdumieniu reszta 
Amlikitów przyłączyła się do armii Lamanitów (zob. Alma 2:19–25). Zanim Nefici powrócili 
do miasta Zarahemla, zaatakowały ich połączone siły wroga. Poproś uczniów, by w werse-
cie: Alma 2:27 odnaleźli wyrażenie wskazujące na liczebność połączonej armii Lamanitów 
i Amlikitów.

Zachęć ich, by postarali się to sobie wyobrazić i zastanowili się, jakby się czuli, gdyby byli 
wówczas w armii Nefitów. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: 
Alma 2:28–31, 36, a reszta klasy niech słucha, jaki był finał tej bitwy. Kiedy uczniowie opo-
wiedzą, czego się dowiedzieli, możesz im zaproponować, by zaznaczyli sobie w tych wer-
setach słowa wzmocnieni, wzmocnił i wzmocniony.

• Dlaczego, zgodnie z tym, co jest napisane w wersecie: Alma 2:28, Pan wzmocnił Nefi-
tów? (Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi na to pytanie. Pomóż im dostrzec 
następującą zasadę: Kiedy zwracamy się do Boga, by pomógł nam sprzeciwić się 
niegodziwości, On dodaje nam sił).

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważniejsze jest otrzymanie Boskiego wsparcia w walce z 
niegodziwością niż proszenie o całkowite usunięcie złych wpływów z naszego życia?

• Jak możemy naśladować przykład Almy w walce z niegodziwością?

Poproś uczniów, by napisali odpowiedź na jedno z następujących pytań:

• W jaki sposób Pan dodał wam sił, kiedy zmagaliście się z niegodziwością?

• W jaki sposób możecie już teraz sprzeciwiać się niegodziwości?

Kiedy uczniowie napiszą już swoje odpowiedzi, poproś kilkoro z nich o ich przeczytanie. 
Możesz też podać własną odpowiedź. Zachęć uczniów, by naśladowali przykład Nefitów — 
modlili się o pomoc Pana i byli godni tego, by Bóg dodał im sił w ich staraniach. Na zakoń-
czenie złóż świadectwo, że Bóg będzie nas wzmacniał w walce z niegodziwością.
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Wprowadzenie
Po przyłączeniu się do armii Lamanitów Amlikici po-
stanowili odróżnić się od Nefitów, malując czerwone 
znaki na swych czołach. Amlikici i Lamanici walczyli 
z Nefitamii. W walkach zginęły „tysiące i dziesiątki 
tysięcy” ludzi (zob. Alma 3:26). Po tej wojnie wielu 
Nefitów ukorzyło się i zostało „[pobudzonych] do przy-
pomnienia sobie o swych powinnościach” (Alma 4:3). 
Do Kościoła poprzez chrzest przyłączyło się około 3500 

osób. Niestety w kolejnym roku wielu członków Ko-
ścioła wbiło się w pychę i zaczęło prześladować innych. 
Zaniepokojony tym niegodziwym postępowaniem Alma 
zrezygnował z funkcji naczelnego sędziego, lecz nadal 
służył jako wyższy kapłan Kościoła. W ramach swych 
obowiązków planował podróżować po kraju, składając 
czyste świadectwo i nawołując ludzi do pokuty.

LEKCJA 70

Alma 3–4

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 3:1–19
Nefici walczą z Amlikitami i Lamanitami
Podziel klasę na małe grupy. Daj każdej grupie karteczkę z zapisanymi słowami: stroje, fry-
zury, kolczyki i ozdoby, tatuaże. Poproś uczniów, aby w grupach przedyskutowali, jakie prze-
słanie ludzie mogą wysyłać za pomocą tych przedmiotów, celowo lub też nieświadomie.

Przypomnij uczniom, że Amlikici odłączyli się od Nefitow i przyłączyli do armii Lamanitów 
(zob. Alma 2). Poproś ich o przeczytanie wersetu: Alma 3:4 i odnalezienie, w jaki sposób 
Amlikici zmienili swój wygląd.

• Od kogo Amlikici pragnęli się „odróżnić”?

• W jaki sposób w dzisiejszych czasach niektórzy ludzie mogą odróżniać się od sprawie-
dliwych swoim wyglądem zewnętrznym? (Gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, 
wyjaśnij, że niektórzy ludzie celowo zmieniają swój wygląd, by oddzielić się od ludzi 
sprawiedliwych lub buntować się przeciwko standardom Kościoła. Inni naśladują świa-
towe trendy, nie zdając sobie sprawy z tego, że dają tym świadectwo o sobie).

Wyjaśnij, że kiedy Amlikici oznaczyli swe czoła, by odróżnić się od Nefitów, pokazali, że 
sprowadzili na siebie klątwę Lamanitów. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na 
głos fragment: Alma 3:14–19. Pomóż grupie przeanalizować te wersety, zadając im niektóre 
bądź wszystkie z następujących pytań:

• Jakie wyrażenie w wersecie: Alma 3:18 opisuje postępowanie i nastawienie Amlikitów 
wobec Boga? („Otwarcie przeciwstawili się Bogu”).

• W jaki sposób Amlikici „sami sprowadzili na siebie” przekleństwo? (Alma 3:19).

• Jakich prawd możemy się nauczyć z tych fragmentów? (Przykładowe odpowiedzi: ci, 
którzy otwarcie buntują się przeciwko Bogu, sprowadzają na siebie negatywne 
konsekwencje oraz  oddzielenie od Boga następuje w konsekwencji naszego odsu-
nięcia się od Niego).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, jak ważne jest to, aby wyróżniać się w prawy sposób, zadaj 
im następujące pytanie:

• W jaki sposób możemy pokazać swoim strojem i wyglądem, że jesteśmy uczniami Jezusa 
Chrystusa? (Jeśli odpowiedź na to pytanie sprawi uczniom kłopot, możesz poprosić ich o 
przeczytanie ustępu „Strój i wygląd” w broszurze Dla wzmocnienia młodzieży [2011], str. 
6–8. Podkreśl, że nasze wewnętrzne świadectwo o ewangelii powinno mieć wpływ na 
nasz strój i wygląd).

Zachęć uczniów, by poprzez swe codzienne wybory okazywali, że podążają za Panem, rów-
nież poprzez wybory dotyczące stroju i wyglądu. Podkreśl, że poprzez nasz strój i wygląd 
możemy wyróżniać się jako uczniowie Jezusa Chrystusa.
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ALMA 3– 4

Alma 3:20–27
Tysiące ludzi zostaje zabitych w walkach między Nefitami a Lamanitami i   
Amlikitami
Podsumuj fragment: Alma 3:20–25 stwierdzeniem, że Nefici wyparli Lamanitów, lecz po 
obu stronach były tysiące ofiar. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos frag-
mentu: Alma 3:26–27. Niech reszta uczniów postara się odnaleźć lekcję, którą pragnął nam 
przekazać Mormon.

• Jaka nagroda, według tych wersetów, czeka tych, którzy są posłuszni Panu?

• Jakie konsekwencje czekają tych, którzy nie podążają za Panem?

W ramach podsumowania możesz zapisać na tablicy następującą zasadę: Otrzymujemy 
szczęście lub cierpienie w zależności od tego, komu zdecydujemy się być posłuszni.

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad błogosławieństwami, jakie niesie ze sobą decyzja, 
by podążać za Panem.

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście od Pana, kiedy zdecydowaliście się iść Jego śladem?

Alma 4:1–14
Po okresie rozwoju Kościoła jego członkowie stają się dumni i spierają się  
między sobą
Napisz na tablicy pokorny i dumny.

• Co to znaczy, że ktoś jest pokorny? (Oznacza to, że osoba jest gotowa przyjmować nauki 
i z wdzięcznością uznaje swoją zależność od Pana — rozumie, że bezustannie potrzebuje 
Jego wsparcia).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 4:1–5. Poproś uczniów, 
aby odnaleźli dowody na to, że Nefici stali się pokorni. Kiedy uczniowie będą mówić o tym, 
czego się dowiedzieli, pomocne może być zwrócenie ich uwagi na to, że, aby być pokor-
nymi, nie musimy doświadczyć tragedii — pokora może być wynikiem naszego wyboru.

Zwróć uwagę, że opis Nefitów z wersetu: Alma 4:6 bardzo różni się od opisu zawartego w 
wersetach: Alma 4:3–5. Wskaż słowo dumny na tablicy.

• Co to znaczy, że ktoś jest dumny? (Duma jest przeciwieństwem pokory. Dumni ludzie 
sprzeciwiają się sobie nawzajem oraz Bogu. Wynoszą się ponad innych i podążają raczej 
za własnymi pragnieniami niż za wolą Boga).

Poproś, aby połowa uczniów przeczytała po cichu fragment: Alma 4:6–8, zaś druga połowa 
fragment: Alma 4:9–12. Poproś, aby obie grupy starały się odnaleźć czyny Nefitów świad-
czące o ich dumie oraz zobaczyć, jaki wpływ to postępowanie wywarło na pozostałych. 
Niech po jakimś czasie obie grupy opowiedzą o tym, czego się dowiedziały.

• Czego te wersety nauczają o tym, jaki wpływ ma duma na sposób, w jaki traktujemy 
innych?

• Jakie ostrzeżenie widzicie w wersecie: Alma 4:10? (Upewnij się, iż uczniowie rozumieją, 
że jeśli dajemy zły przykład, nasze postępowanie może odwieść kogoś od przyję-
cia ewangelii).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 4:13–14. Poproś 
uczniów o odszukanie przykładów Nefitów, którzy pozostali pokorni nawet wtedy, gdy inni 
byli dumni.

• Czego te wersety nauczają o tym, jaki wpływ ma pokora na sposób, w jaki traktujemy 
bliźnich?

Podkreśl, że nasze decyzje, czy będziemy pokorni, czy dumni mają wpływ na nas i na 
bliźnich. Jeśli czas pozwoli, zachęć uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do 
studiowania opisali własne doświadczenia, które potwierdzają prawdziwość tej zasady.
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Alma 4:15–20
Alma ustępuje z funkcji naczelnego sędziego, aby móc poświęcić cały swój czas 
na wzywanie ludzi do pokuty
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są na miejscu Almy. To oni są naczelnym sędzią, a 
wielu ludzi wbiło się w dumę i zaczęło prześladować tych, którzy pozostali pokorni.

• Co moglibyście zrobić, aby pomóc ludziom się zmienić?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 4:15–19. Poproś 
uczniów, aby zobaczyli, jaką decyzję podjął Alma.

• Co zdecydował się zrobić Alma? (Postanowił zrezygnować z funkcji naczelnego sędziego, 
aby móc poświęcić czas na nauczanie ludu).

• Co na temat sposobu nauczania Almy mówi nam wyrażenie „poświęcił się dawaniu 
świadectwa według Ducha” (Alma 4:20)?

• Kiedy słyszeliście, jak ludzie składali „świadectwo […] według Ducha”? Jaki wpływ 
wywarły na was te doświadczenia?

• Jakich prawd możemy się nauczyć z przykładu, jaki Alma dał w wersetach: Alma 4:19–20?

Przykładowe odpowiedzi uczniów na to pytanie:

Wypełnienie naszych duchowych obowiązków może wymagać poświęcenia.

Składanie świadectwa według Ducha zbliża nas do Boga.

Zachęć uczniów, aby odszukali świadectwo według Ducha złożone przez Almę, gdy pod-
czas osobistego studiowania będą czytać rozdziały: Alma 5–16 oraz gdy będziecie omawiać 
te rozdziały na kolejnych lekcjach. Zachęć ich również, by zwrócili uwagę na wpływ, jaki 
świadectwo Almy wywierało na ludzi.

Omówienie fragmentów do opanowania
Przedstaw uczniom kilka nowych fragmentów do opanowania lub przypomnijcie sobie 
kilka fragmentów, które już znają. Przygotuj pytania, które pomogą im odkryć zasady 
zawarte w tych fragmentach. Zachęć ich, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do 
studiowania zapisali cel, który pomoże im w lepszym zachowywaniu którejś z tych zasad w 
życiu. Wyznacz im okres, w którym mają zrealizować swoje cele i poproś, aby po ich osią-
gnięciu byli przygotowani, by złożyć z tego sprawozdanie koledze z klasy lub całej klasie.

Uwaga: Jeśli nie masz czasu, by wykorzystać to ćwiczenie podczas tej lekcji, wykorzystaj je in-
nego dnia. Omówienie innych tego typu ćwiczeń znajdziesz w aneksie na końcu podręcznika.

Komentarz i tło historyczne
Alma 3:6–17. Piętno i klątwa

Podczas studiowania rozdziału: Alma 3 uczniowie mogą 
mieć pytania dotyczące piętna i klątwy, jakie ciążyły 
na Lamanitach. Możesz wyjaśnić, że piętno i klątwa to 
dwie różne rzeczy. Piętnem, jakim naznaczeni zostali 
Lamanici, był ciemny kolor skóry (zob. Alma 3:6). Miało 
ono na celu odróżnienie i rozdzielenie Lamanitów od 
Nefitów (zob. Alma 3:8). Klątwa była czymś znacznie 
poważniejszym, gdyż mówiła, że „zostaną oni odsunięci 
od Pana” (2 Nefi 5:20). Lamanici i Amlikici sprowadzili 
tę klątwę na swoje głowy, ponieważ zbuntowali się 
przeciwko Bogu (zob. 2 Nefi 5:20; Alma 3:18–19). Choć 
w tym przypadku ciemny kolor skóry był oznaką klątwy 
ciążącej na Lamanitach, Księga Mormona naucza, że 
Pan „nie odmawia […] nikomu spośród tych, którzy 
przystępują do Niego, obojętne, czy jest on czarnoskó-

rym czy białym, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną 
czy kobietą […], wszyscy są jednakowo traktowani 
przez Boga” (2 Nefi 26:33). Ewangelia Jezusa Chrystusa 
jest dla wszystkich. Kościół zdecydowanie potępia 
rasizm, łącznie z wszelkimi przejawami rasizmu okazy-
wanymi w przeszłości przez osoby wewnątrz Kościoła i 
poza nim. Prezydent Gordon B. Hinckley oświadczył:

„Żaden człowiek, który ubliża ludziom odmiennej rasy, 
nie może uważać się za prawdziwego ucznia Chrystusa. 
Nie ma również prawa uważać, że żyje w zgodzie z 
naukami Kościoła. […]

Uznajmy wszyscy fakt, że każdy z nas jest synem lub 
córką Ojca w Niebie, który kocha wszystkie Swoje 
dzieci” („Potrzeba większej dobroci”, Ensign lub Lia-
hona, maj 2006, str. 58). Dodatkowe materiały doty-
czące tego tematu znajdziesz w lekcji 27.

Zachęcanie uczniów 
do dalszych odkryć
Od czasu do czasu za-
kończ lekcję, zadając 
uczniom odnalezienie 
czegoś w pismach świę-
tych. Takie sugestie 
pomogą im lepiej skon-
centrować się podczas 
osobistego studiowania 
oraz zrozumieć, jak dany 
rozdział odnosi się do 
kolejnego rozdziału lub 
ich zbioru.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Mosjasz 26–Alma 4 (Część 14.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Mosjasz 26–
Alma 4 (część 14.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ra-
mach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie 
na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (Mosjasz 26)
Studiując losy pokolenia Nefitów, które nie rozwinęło świa-
dectwa o ewangelii, uczniowie odkryli, że aby wykształcić i 
utrzymać świadectwo, musimy napawać się słowem Bożym, 
modlić się z wiarą i przestrzegać przykazań Pana. Wysiłki 
Almy, by pomóc bliźnim odpokutować, pokazały uczniom, 
że Pan wybaczy wszystkim, którzy odpokutują ze szczerego 
serca.

Dzień 2. (Mosjasz 27)
Studiując historię nawrócenia Almy Młodszego i synów Mo-
sjasza, uczniowie poznali trzy następujące prawdy ewangelii: 
Pan odpowiada na modlitwy wiernych w intencji innych 
ludzi, lecz nadal pozwala, by korzystali oni ze swej wolnej 
woli; każdy z nas musi ponownie narodzić się przez Zadość-
uczynienie Jezusa Chrystusa oraz aby prawdziwie odpoku-
tować, człowiek musi uczynić wszystko, co tylko możliwe, 
by naprawić wyrządzone przez siebie krzywdy. Uczniowie 
napisali w swych dziennikach do studiowania, w jaki sposób 
odmieniło ich Zadośćuczynienie.

Dzień 3. (Mosjasz 28–29)
Kiedy uczniowie czytali o tym, że synowie Mosjasza pragnęli 
głosić ewangelię pośród Lamanitów, dowiedzieli się, że w 
miarę jak pogłębia się nasze nawrócenie, wzrasta też w nas 
pragnienie, by dzielić się ewangelią. Pisali również o do-
świadczeniach, które sprawiły, że pragnęli dzielić się ewange-
lią. Czytali o zmianie w rządach Nefitów i dowiedzieli się, że 
obywatele mają obowiązek popierać sprawiedliwe prawa i 
sprawiedliwych przywódców.

Dzień 4. (Alma 1–4)
Studiując przykłady pokornych Nefitów, uczniowie dowie-
dzieli się, że kiedy żyjemy zgodnie z ewangelią, możemy 
odczuwać spokój w sercu, nawet pośród prześladowań. 
Czytając na temat buntu Amlikitów, odkryli, że nasze szczę-
ście lub cierpienie zależą od tego, za kim zdecydujemy się 
podążać. Alma to przykład człowieka, który postanowił, że 
będzie posłuszny Panu. Jego niezłomne oddanie nawoływa-
niu dumnych Nefitów do pokuty pomogło uczniom dostrzec, 
że słudzy Pana składają świadectwo i wzywają grzeszników 
do pokuty.

Wprowadzenie
Ta lekcja pozwoli uczniom przypomnieć sobie zasady pokuty 
i zastanowić się nad naszą własną potrzebą przemiany dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa — jak stało się z Almą Młod-
szym i synami Mosjasza. Módl się o przewodnictwo, aby poznać, 
w jaki sposób możesz najlepiej pomóc uczniom dążyć do tej 
przemiany w ich życiu.

Propozycje dotyczące nauczania

Mosjasz 26
Alma otrzymuje natchnienie, w jaki sposób sądzić tych, którzy 
popełniają poważne grzechy
Na rozpoczęcie lekcji poproś jednego z uczniów o przeczytanie 
podsumowania rozdziału: Mosjasz 26. Przedstaw uczniom po-
niższe sytuacje i poproś ich, aby zastanowili się, w jaki sposób 
pomogliby rozwiązać każdy z problemów.

 1. Młoda kobieta popełniła poważny grzech, ale boi się poroz-
mawiać o tym ze swoim biskupem.

 2. Młody mężczyzna pragnie odpokutować, ale nie wie, jak to 
zrobić.

 3. Młoda kobieta ponownie popełnia ten sam grzech i martwi 
się, że Pan już jej nie wybaczy.

 4. Młody mężczyzna postanawia odpokutować, ale odmawia 
przebaczenia komuś, kto zawinił wobec niego.

Napisz na tablicy poniższy odsyłacz do pism świętych: Mosjasz 
26:21–23, 29–31. Wyjaśnij uczniom, że wersety te to zapis ob-
jawienia, jakie Pan dał Almie na temat ludzi, którzy popełniają 
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poważne grzechy. Poproś ich o przeczytanie tych wersetów i 
odnalezienie co najmniej jednej zasady, która mogłaby pomóc w 
opisanych problemach. Poproś kilkoro z uczniów o podzielenie 
się ich odpowiedziami z całą grupą. Możesz także podać własną 
odpowiedź i złożyć świadectwo na temat którejś z zasad pokuty 
opisanych w rozdziale: Mosjasz 26.

Przypomnij uczniom, że sporządzili plan, by zastosować jedną 
z zasad poznanych w rozdziale: Mosjasz 26 we własnych stara-
niach o pokutę. Zachęć ich, by go zrealizowali.

Mosjasz 27–28
Alma Młodszy i synowie Mosjasza pokutują i rodzą się na nowo
Aby podać uczniom przykład kogoś, kto doświadczył wielkiej 
przemiany serca, poproś, aby kilkoro z nich odczytało po kolei 
fragmenty historii opowiedzianej przez Starszego Keitha K. Hil-
biga z Kworum Siedemdziesiątych:

„[Podczas służby w Europie Wschodniej pewien młody starszy] 
i jego kolega znaleźli i nauczali mężczyznę w średnim wieku o 
imieniu Iwan. […] Ich zainteresowany miał trudną przeszłość, 
o czym świadczyło zniszczone ubranie, zmierzwiona broda i 
ogólna nieufność. Życie doświadczyło go ciężko i boleśnie.

Nie mając żadnych wcześniejszych doświadczeń z religią, Iwan 
miał przed sobą wiele pracy. Trzeba było porzucić zachowania 
niezgodne z przywróconą ewangelią. Przyjąć i zacząć stosować 
nowe zasady. Iwan pragnął się uczyć i pilnie przygotowywał się 
do chrztu i konfirmacji. Jego ubranie nadal było postrzępione, 
a broda zmierzwiona, ale uczynił pierwsze kroki. Niedługo po 
chrzcie Iwana misjonarz ten wyjechał do innego miasta, ale miał 
nadzieję, że jeszcze kiedyś się z nim spotka.

Sześć miesięcy później prezydent misji ponownie wysłał naszego 
starszego do tamtej gminy. Zaskoczony, lecz uradowany, w 
pierwszą niedzielę po swoim powrocie do gminy starszy przy-
szedł wraz ze swoim nowym kolegą wcześniej na spotkanie 
sakramentalne. […]

Rozpoznał niemal wszystkie osoby w tej małej kongregacji, 
lecz daremnie wypatrywał twarzy człowieka, którego nauczał i 
ochrzcił sześć miesięcy wcześniej. Zaczęło w nim narastać poczu-
cie zawodu i żalu. […]

Obawy i przemyślenia starszego przerwało podejście nieznajo-
mego człowieka, który ruszył, by go uściskać. Gładko ogolony 
mężczyzna uśmiechał się z pewnością siebie, a jego twarz jaśniała 
dobrocią. Miał na sobie białą koszulę oraz starannie zawiązany 
krawat i właśnie miał zacząć przygotowywać sakrament dla 
grupki ludzi, którzy zgromadzili się tam w ten poranek Sabatu. 
Dopiero gdy mężczyzna się odezwał, starszy rozpoznał w nim 
Iwana. To był nowy Iwan, a nie ten, którego nauczali i ochrzcili! 
Starszy zobaczył w swym przyjacielu ucieleśnienie cudu wiary, po-
kuty i przebaczenia; zobaczył realne działanie Zadośćuczynienia.

[…] [Iwan] doświadczył ‘przemiany serca’ (Alma 5:26), która 
wystarczyła, aby został ochrzczony oraz kontynuował proces na-
wrócenia” („Experiencing a Change of Heart”, Ensign, czerwiec 
2008, str. 29–31).

Zapytaj: Jakie dowody mamy w tej historii na to, że Iwan się 
zmienił? (Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że zewnętrzne 
zmiany były wyrazem głębszych zmian, jakie zaszły w Iwanie).

Przypomnij im, że rozdział: Mosjasz 27 opisuje inne doświad-
czenie przemiany serca poprzez moc Zadośćuczynienia. Poproś 
jednego z uczniów o wyjście na środek klasy i podsumowanie 
rozdziału: Mosjasz 27. Jeśli istnieje taka możliwość, może on 
także pokazać ilustrację: Nawrócenie Almy Młodszego (Album 
Ewangelia w malarstwie [2009], nr 77). Poproś innego ucznia o 
przeczytanie fragmentu: Mosjasz 27:24–26. Następnie zapytaj 
wszystkich uczniów, kto musi doświadczyć przemiany poprzez 
Zadośćuczynienie, czyli „narodzić się z Boga”. Odpowiedzi 
uczniów powinny wskazywać, że rozumieją oni następującą 
prawdę: Każdy z nas musi się ponownie narodzić poprzez 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa.

Zapytaj: Czy widzieliście, jak ktoś zmienił się na lepsze dzięki Za-
dośćuczynieniu Jezusa Chrystusa?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad pytaniami, jakie mi-
sjonarz z opowiadania zadał sobie po ponownym spotkaniu z 
Iwanem: „’Jakiej „przemiany serca” ja doświadczyłem w prze-
ciągu ostatnich sześciu miesięcy?’ […] ‘Czy ja „narodziłem się 
na nowo”?’” (cytowane w: Keith K. Hilbig, „Experiencing a 
Change of Heart”, str. 31).

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Mosjasz 27:24, 28 i 
odnalezienie, co takiego uczynił Alma i co uczynił Pan, co spra-
wiło, że Alma doświadczył przemiany. Poproś ich, aby wyjaśnili, 
dlaczego uważają, że w wielkiej przemianie serca muszą uczest-
niczyć i człowiek, i Pan.

Przypomnij uczniom, że wypełniali tabelę z wyrażeniami, które 
pokazywały różnice między Almą przed przemianą serca i po niej 
(lekcja na dzień 2.). W zadaniu 2. z dnia 2. uczniowie zapisali w 
swoich dziennikach do studiowania jedno wyrażenie z kolumny 
„Po”, które mają nadzieję, będzie opisywać ich przez całe życie i 
uzasadnili swój wybór. Poproś niektórych z uczniów, aby podzielili 
się tym, co napisali. Złóż świadectwo, że wielka przemiana serca 
jest dla nas możliwa dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakie zmiany zaszły w nich 
samych dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Jeśli chcą, 
mogą podzielić się swoimi przemyśleniami. Możesz też opowie-
dzieć o zmianach, jakie zaszły w tobie dzięki Zadośćuczynieniu.

Zachęć uczniów, żeby pracowali na to, by doświadczyć prze-
miany serca, aby mogli zbliżyć się do Pana i pozwolić, by Zadość-
uczynienie odmieniło ich życie.

Przed lekcją narysuj na tablicy poniższą tabelę lub rozdaj 
uczniom jej odbitki:

Mosjasz 27:32–37 Mosjasz 28:1–4

Jak zmienili się Alma i synowie 
Mosjasza?
Jakiej zasady nauczyłeś się z 
tych wersetów?
Dlaczego twoim zdaniem za-
dość czynienie za wyrządzone 
krzywdy jest ważną częścią 
pokuty?

Jak zmienili się synowie 
Mosjasza?
Jakiej zasady nauczyłeś się z 
tych wersetów?
Jakie doświadczenia z twojego 
życia sprawiły, że pragniesz 
dzielić się ewangelią z innymi 
ludźmi?

Poproś jedną połowę klasy o odpowiedzenie na pytania z pierw-
szej kolumny, a drugą z drugiej kolumny tabeli. Niech uczniowie 
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pracują samodzielnie. Poproś kilku uczniów z obu grup, aby 
opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Zachęć uczniów, by zastanowili się, jak mogą naprawić krzywdy 
wyrządzone przez swoje grzechy i pogłębić swe pragnienie, by 
dzielić się ewangelią z innymi.

Mosjasz 29–Alma 4
Bóg pobłogosławił Nefitów, którzy pozostali sprawiedliwi w obli-
czu prześladowań
Przypomnij uczniom, ze pierwsze rozdziały księgi Almy opi-
sują czasy trudności i prześladowań prawych Nefitów. Poproś 
uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 1:25, 27. 
Poproś, aby odszukali, jak zachowywali się ci Nefici w obliczu 
prześladowań.

Podkreśl, że Pan błogosławił prawych Nefitów tak, że powodziło 
im się lepiej niż tym, którzy byli niegodziwi (zob. Alma 1:29–32). 
Zachęć uczniów, aby ze wszystkich sił starali się naśladować 
przykład owych wiernych Nefitów, kiedy napotkają trudności w 
swoim życiu.

Następna część (Alma 5–10)
Skąd wiecie, ze narodziliście się na nowo? Co to znaczy, że ktoś 
się na nowo narodził? Podczas studiowania rozdziałów: Alma 
5–10 uczniowie znajdą pytania, które pomogą im ocenić, czy 
narodzili się na nowo i czy doświadczyli wielkiej przemiany serca. 
Ponadto lepiej zrozumieją głębię i moc Zadośćuczynienia.
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Wprowadzenie
Kiedy Kościołowi zaczęły zagrażać wewnętrzne spory i 
niegodziwość (zob. Alma 4:9–11), Alma zrezygnował z 
funkcji sędziego, aby móc skoncentrować swe wysiłki na 
jego wzmacnianiu. Wyruszył na misję, by odzyskać Nefi-
tów, „świadcząc przeciwko nim” (Alma 4:19). Zaczął od 

przypomnienia ludowi Zarahemli, że Pan wyratował ich 
przodków z fizycznej i duchowej niewoli. Wezwał ich, 
by przygotowywali się na ostateczny dzień sądu, wie-
rząc w słowo Boże i badając duchowy stan swoich serc.

LEKCJA 71

Alma 5:1–36

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 5:1–14
Alma przypomina historię nawrócenia swego ojca i tych, którzy za nim poszli
Napisz na tablicy słowo Przemiana. Poproś uczniów, aby podali przykłady sposobów, w 
jakie ktoś może zmienić swój wygląd lub zachowanie. Poproś ich o wyjaśnienie, co może 
prowadzić do takich zmian w ludziach lub co może je spowodować.

Przypomnij uczniom, że Alma niepokoił się z powodu niegodziwości, jaka zaczęła szerzyć 
się pośród Nefitów. Wiedział, że jeśli się nie zmienią, utracą błogosławieństwa obiecane w 
zawartych przez nich przymierzach. Ustąpił z funkcji sędziego i poświęcił się nauczaniu 
ludu i nawoływaniu go do pokuty. Zaczął od nauczania ludzi w Zarahemli.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 5:3–6. Niech pozostali 
uczniowie śledzą tekst i odszukają wydarzenia, których znaczenie podkreślił Alma, kiedy 
zaczął nauczać lud.

• W jaki sposób ludowi Almy mogło pomóc wysłuchanie historii o niewoli, wyratowaniu i 
nawróceniu ojca Almy oraz tych, którzy za nim poszli?

• Spójrzcie na werset: Alma 5:7. Zgodnie z tym, co czytamy w tym wersecie, jaka zmiana 
zaszła w życiu ojca Almy i jego ludu?

Na tablicy po słowie Przemiana dopisz słowo serca, aby powstał napis Przemiana serca.

• Co, według was, oznacza doświadczenie „przemiany serca”? (Aby pomóc uczniom 
w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie, możesz im powiedzieć, że Starszy Gerald N. 
Lund, Siedemdziesiąty, nauczał, że w pismach świętych słowo serce często odnosi się 
do „prawdziwej, wewnętrznej natury człowieka” [„Understanding Scriptural Symbols”, 
Ensign, październik 1986, str. 25]).

• Jaka jest różnica między przemianą serca a zmianami, o których mówiliśmy na początku 
lekcji?

Wyjaśnij, że w wersetach: Alma 5:7–9, 14 Alma użył różnych wyrażeń, które opisują, jak 
wygląda przemiana serca. Ponownie uzupełnij napis na tablicy, aby brzmiał: Przemiana 
serca jest jak…

Poproś uczniów, by po cichu przeczytali wersety: Alma 5:7–9, 14 i odnaleźli, jak Alma opi-
sał przemianę serca. Niech opowiedzą o tym, co znaleźli. Zapisuj odpowiedzi uczniów na 
tablicy. (Wasza lista może wyglądać następująco: Przemiana serca jest jak…: przebudzenie 
z głębokiego snu; oświecenie światłem; uwolnienie z łańcuchów; przepełnienie serca Duchem; 
śpiewanie o miłości Odkupiciela; narodzenie się w Bogu; posiadanie obrazu Pana wyrytego na 
swoim obliczu).

• W jakim sensie przemiana serca odpowiada opisom znajdującym się na tablicy?

• Jak przemiana serca może przejawiać się w czyichś uczynkach? W jaki sposób przemiana 
serca uwidacznia się czasem w wyglądzie człowieka? (Możesz poprosić uczniów o opisa-
nie wyglądu i zachowania kogoś, kogo znają i na kogo obliczu, jak sądzą, została wyryta 
podobizna Pana).
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ALMA 5:1– 36

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 5:10, a klasa niech odszuka 
trzy pytania, jakie Alma zadał ludowi. (Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te 
pytania). Przeczytanie tych pytań pomoże uczniom odnaleźć w następnych wersetach czyn-
niki, które doprowadziły Almę i jego lud do doświadczenia wielkiej przemiany serca.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 5:11–13, a pozostałych 
o wyszukanie, co spowodowało wielką przemianę serca u ojca Almy i u jego uczniów. (Ich 
wiara w słowo Boże i wynikająca z tego wiara i ufność do Boga). Możesz również zwrócić 
uwagę na wpływ słowa Bożego, o którym jest mowa w wersetach: Alma 5:5, 7).

• Jaki związek widzicie między wiarą w słowo Boże a doświadczeniem przemiany serca? 
(Pomóż uczniom rozpoznać następującą zasadę: Kiedy wierzymy w słowo Boże i 
wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa, możemy zaznać wielkiej przemiany 
serca. Podkreśl, że słowo Boże, którego nauczali Abinadi i Alma, koncentrowało się na 
odkupieniu, jakie przychodzi przez Jezusa Chrystusa [zob. Mosjasz 16:4–9; 18:1–2]).

Wyjaśnij, że innym sposobem wyrażenia, że ktoś doświadczył wielkiej przemiany serca, 
jest powiedzenie, że narodził się na nowo. Pomóż uczniom zrozumieć, że sformułowania 
„zrodzić się w Bogu” i „narodzić się na nowo” oznaczają przemianę, której człowiek do-
świadcza, kiedy przyjmuje Jezusa Chrystusa i rozpoczyna nowe życie jako Jego uczeń. Aby 
pomóc uczniom zrozumieć, że doświadczenie wielkiej przemiany serca czy też ponownego 
narodzenia to zazwyczaj stopniowy proces, przeczytaj następującą wypowiedź Starszego 
D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Możecie zapytać: Dlaczego ta wielka przemiana w moim przypadku nie dzieje się szyb-
ciej? […] W przypadku większości z nas przemiany są stopniowe i pojawiają się z czasem. 
Ponowne narodziny […] 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, 78).

• Kiedy, starając się żyć zgodnie ze słowem Bożym, odczuliście w swoim sercu przemianę?

• Jak opisalibyście uczucia i wydarzenia, jakie temu towarzyszyły?

• Jak zmieniło się wasze serce w miarę studiowania w tym roku na seminarium Księgi 
Mormona?

Daj uczniom kilka minut na zapisanie w notatnikach lub dziennikach do studiowania jed-
nej lub dwóch rzeczy, które będą robić, aby pełniej żyć w zgodzie ze słowem Bożym.

Alma 5:15–36
Alma naucza, że aby wejść do królestwa niebieskiego konieczna jest wielka 
przemiana serca
Rozdaj uczniom kopie poniższego schematu lub narysuj go na tablicy, aby mogli go 
 przerysować.

Duchowy kardiogram

Alma 5:15 Alma 5:16 Alma 5:19 Alma 5:26 Alma 5:27 Alma 5:28

Zawsze

Prawie zawsze

Często

Czasami

Rzadko, jeśli w 
ogóle

Wyjaśnij, że kardiogram to wykres, na podstawie którego lekarze oceniają i monitorują 
niekiedy pracę i fizyczny stan naszego serca. Pomaga im on rozpoznać problemy i niepra-
widłowości, które wymagają leczenia.
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Powiedz uczniom, że kiedy Alma skończył nauczać lud o tym, jak słowo Boże doprowa-
dziło do wielkiej przemiany serca u jego ojca i innych ludzi, zadał im pytania, dzięki którym 
mogli ocenić stan swoich własnych serc. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetu: 
Alma 5:14 i odszukanie trzech pytań, jakie Alma zadał ludowi. (Możesz zaproponować, aby 
uczniowie je zaznaczyli).

Wyjaśnij, że Alma zadał jeszcze kilka innych pytań, by pomóc ludziom w zbadaniu stanu 
ich serc. Poproś uczniów, aby w ciągu kilku minut przestudiowali i rozważyli fragmenty z 
pism świętych wypisane na górze duchowego kardiogramu. Poproś, aby zaznaczyli na dia-
gramie kratki, które najlepiej oddają, jak ich zdaniem radzą sobie w poszczególnych kwe-
stiach poruszonych w każdym z fragmentów. (Zwróć uwagę, że niektóre wersety zawierają 
więcej niż jedno pytanie). Z powodu osobistego charakteru tego zadania uczniowie nie 
powinni być proszeni o dzielenie się swoimi odpowiedziami na forum klasy.

Kiedy uczniowie skończą uzupełniać swoje kardiogramy, poproś ich, by po cichu prze-
czytali fragment: Alma 5:29–31 i odnaleźli w nim kilka dodatkowych pytań, jakie Alma 
zadał ludowi, aby mogli zbadać swoje serca. (Możesz zasugerować, żeby uczniowie zmody-
fikowali pytania tak, aby mogli zadać je sobie samym: „Czy wyzbyłem się zawiści?”, „Czy 
drwię ze swoich bliźnich?”, „Czy prześladuję bliźnich?”).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 5:17–18, 20–25. Zapytaj 
uczniów, dlaczego nasze serca muszą zostać przemienione, byśmy byli przygotowani na 
dzień sądu. Zadaj poniższe pytania, aby pomóc uczniom zrozumieć, że doświadczając 
przemiany serca, przygotowujemy się na otrzymanie miejsca w królestwie niebie-
skim:

• Które ze słów i wyrażeń użytych przez Almę opisują stan, w jakim chcielibyście się znaj-
dować, kiedy staniecie przed Bogiem, aby być sądzeni? (Kiedy uczniowie będą odpowia-
dać na to pytanie, możesz skierować ich uwagę na wersety: Alma 5:16, 19).

• W jaki sposób doświadczenie przemiany serca teraz pomoże wam przygotować się na 
otrzymanie miejsca w królestwie niebieskim?

Napisz na tablicy następujące pytania. (Możesz też zapisać je na tablicy przed rozpoczę-
ciem lekcji).

Do czego zaprasza nas Pan?

Jakie konsekwencje wiążą się z przyjęciem lub odrzuceniem tego zaproszenia?

Czego te wersety uczą o Zbawicielu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: Alma 5:33–36, zaś reszta klasy niech 
stara się odnaleźć odpowiedzi na znajdujące się na tablicy pytania. Poproś uczniów, aby po-
dzielili się znalezionymi odpowiedziami.

Na zakończenie daj uczniom kilka minut na ich zapisanie. Poproś ich, aby wybrali sobie 
werset lub zdanie z fragmentu: Alma 5:1–36. Niech napiszą, jakie znaczenie ma dla nich 
wybrany fragment lub wyrażenie, i jak mogą, starając się o przemianę swych serc poprzez 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, wprowadzić w życie zawarte w nim nauki. Złóż świa-
dectwo, że jeśli będziemy stale doświadczać przemiany serca i postępować w prawości, 
będziemy przygotowani, by wejść do królestwa Bożego.

Dawanie uczniom czasu 
na zastanowienie
Dawanie uczniom czasu 
na zastanowienie pod-
czas lekcji to jeden ze 
sposobów, by pomóc im 
uczyć się mocą Ducha. W 
takiej chwili powstrzy-
maj się od zadawania 
dodatkowych pytań, 
udzielania wskazówek 
i rozmów, które rozpra-
szałyby ich uwagę.
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Wprowadzenie
Kontynuując nauczanie w Zarahemli, Alma ostrzegł lud, 
że decyzja, by przyjąć lub odrzucić jego słowa, wiąże się 
z poważnymi konsekwencjami. Porównał Jezusa Chry-
stusa do dobrego pasterza, który ich nawołuje i pragnie 

przywieść z powrotem do Swego stada. Nawoływał lu-
dzi do pokuty i wystrzegania się nieczystych rzeczy tego 
świata, aby mogli odziedziczyć królestwo niebieskie.

LEKCJA 72

Alma 5:37–62

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 5:37–42, 53–62
Alma ostrzega niegodziwych i wzywa ich, by byli posłuszni głosowi Dobrego 
 Pasterza
Pokaż ilustrację: Jezus niesie zagubioną owcę (Album Ewangelia w malarstwie [2009], nr 64).

• Pod jakimi względami Zbawiciel przypomina Dobrego Pasterza?

Kiedy kilku uczniów udzieli odpowiedzi, przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta 
Ezry Tafta Bensona:

„W czasach Jezusa palestyńscy pasterze byli znani z tego, że chronią swoje owce. Inaczej 
niż w dzisiejszych czasach, wówczas pasterz zawsze szedł na przedzie stada. Prowadził 
je. Znał każdą z owiec i zazwyczaj każdej z nich nadawał imię. Zwierzęta znały jego głos, 
ufały mu i nie słuchały obcych. Zaś kiedy on je wołał, przychodziły do niego. (Zob. Ew. Jana 
10:14, 16). […]

Jezus wykorzystał ten powszechny w Jego czasach obraz, aby ogłosić, że jest Dobrym Pa-
sterzem — Prawdziwym Pasterzem. Z powodu miłości, jaką darzył Swych braci i siostry, 
dobrowolnie oddał za nich Swe życie” („A Call to the Priesthood: ‘Feed My Sheep’”, En-
sign, maj 1983, str. 43; zob. także John R. Lasater, „Shepherds of Israel”, Ensign, maj 1988, 
str. 74–75).

Pomóż uczniom przypomnieć sobie tło historyczne rozdziału: Alma 5, wyjaśniając, że Alma 
poszedł nauczać ludzi w Zarahemli, którzy byli „jak owce bez pasterza” (Alma 5:37). Po-
proś ich, aby przypomnieli sobie wyzwania, z jakimi zmagał się lud Zarahemli oraz rady, 
jakich udzielił im Alma. Aby pomóc uczniom odświeżyć te informacje, możecie krótko 
omówić kilka kluczowych wersetów z poprzedniej lekcji, takich jak: Alma 5:14–20. Upewnij 
się, że uczniowie rozumieją, że lud Zarahemli znalazł się w tej strasznej sytuacji z powodu 
swej niegodziwości (zob. Alma 7:3).

Poproś dwóch lub trzech uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 5:37–42. 
Poproś, aby pozostali uczniowie odnaleźli, w jaki sposób człowiek może sprawdzić, czy na-
leży do stada Zbawiciela. Kiedy uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli, możesz 
zadać im następujące pytania:

• Pod jakimi względami ludzie przypominają owce, którym potrzeba pasterza?

• Zgodnie z tym, co jest napisane w wersetach: Alma 5:37–38, w jaki sposób Dobry Pasterz 
okazuje owcom Swą miłość i troskę? (Stale woła je w swoim imieniu).

• Zgodnie z tym, co napisano w wersecie: Alma 5:41, jak możemy sprawdzić, czy słuchamy 
głosu Dobrego Pasterza?

• Jakie uczynki mogą wskazywać na to, że człowiek podąża za Dobrym Pasterzem?

Kiedy uczniowie udzielą już odpowiedzi, poproś jednego z nich o przeczytanie następują-
cej wypowiedzi Prezydenta Ezry Tafta Bensona, który opisał mężczyzn i kobiety oddanych 
podążaniu za Jezusem Chrystusem. (Możesz też przygotować kopie tej wypowiedzi dla 
wszystkich uczniów).

„Kiedy podejmujemy decyzję, by podążać za Chrystusem, decydujemy się na zmiany. […]
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Chrystus będzie przewodnikiem mężczyzn [i kobiet], którzy się dla Niego zmienili. […]

Ich wola poddaje się Jego woli. (Zob. Ew. Jana 5:30).

Zawsze czynią to, co miłe w oczach Pana. (Zob. Ew. Jana 8:29).

Są oni gotowi umrzeć dla Pana, ale, co ważniejsze, pragną dla Niego żyć.

Kiedy wchodzi się do ich domów, obrazy na ścianach, książki na półkach, rozbrzmiewająca 
muzyka oraz ich słowa i uczynki świadczą, że są oni wyznawcami Chrystusa.

Świadczą o Bogu we wszystkim, co czynią i gdziekolwiek się znajdują. (Zob. Mosjasz 18:9).

Chrystus jest w ich umysłach, gdyż zwracają się do Niego w każdej myśli. (Zob. NiP 6:36).

Chrystus jest w ich sercach, gdyż na zawsze obdarzyli Go uczuciem. (Zob. Alma 37:36).

Niemal co tydzień przyjmują sakrament i na nowo świadczą swemu Wiecznemu Ojcu, że 
pragną wziąć na siebie imię Jego Syna, zawsze o Nim pamiętać i przestrzegać Jego przyka-
zań. (Zob. Moroni 4:3)”. („Born of God”, Ensign, listopad 1985, str. 5, 6–7).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Alma 5:53–56 i odnalezienie postaw 
i uczynków, które utrudniają ludziom podążenie za głosem Zbawiciela. Po kilku minutach 
poproś kilkoro uczniów, aby zapisali swoje wnioski na tablicy. Niech piszą w taki sposób, 
by ich odpowiedzi wypełniły możliwie dużą część tablicy. Niech dopiszą też postawy i 
działania utrudniająca podążanie za Zbawicielem, które zaobserwowali wokół siebie. 
(Przykładowe odpowiedzi to: odkładanie na bok [ignorowanie] nauk Boga, duma, próż-
ność, zabieganie o bogactwa i ziemskie zaszczyty, myślenie, że jest się lepszym od innych, 
prześladowanie sprawiedliwych oraz odwracanie się plecami do biednych i potrzebujących. 
Możesz zwrócić uczniom uwagę na to, że Alma kilkakrotnie używa słowa nadal, podkreśla-
jąc tym samym, że lud Zarahemli od dłuższego czasu trwał w swych grzesznych zachowa-
niach i nastawieniu).

Zrób nieco miejsca na pisanie, zmazując część odpowiedzi uczniów ze środka tablicy. Na-
pisz: Podążajcie za głosem Dobrego Pasterza.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 5:57. Niech reszta klasy od-
szuka wyrażeń, które uczą, jak powinniśmy reagować na złe wpływy. („Opuśćcie złych”, „od-
dzielcie się” oraz „nie dotykajcie ich nieczystych rzeczy”). (Możesz zaproponować uczniom, 
aby zaznaczyli te wyrażenia w swoich pismach świętych. Podkreśl, że te sformułowania jasno 
wskazują, że musimy unikać wszystkiego, co mogłoby zakłócić lub zbrukać naszą duchowość. 
Aby pomóc uczniom omówić, w jaki sposób mogą zagłuszyć to, co odwraca ich uwagę, uni-
kać złych wpływów i podążać za głosem Dobrego Pasterza, zadaj im następujące pytania:

• Co może zrobić młodzież Świętych w Dniach Ostatnich, aby oddzielić się od niego-
dziwych ludzi? (Aby dodać mocy odpowiedziom uczniów, możesz podać pozytywny 
przykład, jaki zaobserwowałeś u jednego z nich. Możesz również poprosić uczniów, aby 
podali dobre przykłady, które zauważyli pośród siebie nawzajem).

• Zgodnie z fragmentem: Alma 5:56–57, jakie konsekwencje czekają tych, którzy upierają 
się, by trwać w swej niegodziwości? (Jeśli będziemy uparcie trwać w niegodziwości, 
nie będziemy mogli usłyszeć głosu Dobrego Pasterza ani być zaliczeni w poczet 
sprawiedliwych).

Jeśli czas pozwoli, daj uczniom kilka minut na zastanowienie się nad poniższym pytaniem. 
Możesz poprosić, by odpowiedzieli na nie w swoich notatnikach lub dziennikach do stu-
diowania.

• Co Pan chciałby, żebyś robił na dowód tego, że przyjmujesz Jego zaproszenie, by do 
Niego przyjść? (Możesz zasugerować, że w odpowiedzi można zapisać coś, co — według 
nich — mogliby robić lepiej lub coś, czego powinni zaprzestać).

Niech uczniowie po cichu przeczytają fragment: Alma 5:58–62, szukając błogosławieństw 
obiecanych tym, co gromadzą się z Panem i Jego ludem. (Możesz zaproponować uczniom, 
aby zaznaczyli te błogosławieństwa w swoich pismach świętych).

• Jak podsumowalibyście obietnice Pana dla tych, którzy słuchają Jego głosu? (Ucznio-
wie mogą zaproponować wiele różnych zasad, lecz upewnij się, że rozumieją, że jeśli 
będziemy słuchać głosu Pana [Dobrego Pasterza], zostaniemy zgromadzeni w Jego 
królestwie. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

• Jakie nawyki wykształciliście, które pomagają wam słuchać głosu Dobrego Pasterza?

• W jaki sposób te nawyki pomagają wam ignorować złe wpływy wymienione na tablicy?
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ALMA 5:37– 62

Złóż świadectwo, że jeśli będziemy słuchać słów Zbawiciela, znajdziemy się pośród spra-
wiedliwych zgromadzonych w królestwie Pana.

Alma 5:43–52
Alma wypełnia swój obowiązek nawoływania do pokuty
Poproś uczniów, aby wymienili pięć fizycznych zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, węch i 
smak). Możesz przynieść na zajęcia przedmioty, które pozwolą uczniom ich użyć.

• Czego nauczyliście się dzięki każdemu z pięciu zmysłów?

• Czy istnieje sposób, by coś poznać lub czegoś się nauczyć, nie korzystając z naszych 
pięciu zmysłów?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 5:44–48. Poproś resztę 
klasy, by odnalazła, czego dowiedział się Alma i jak zdobył tę wiedzę.

• Według wersetu: Alma 5:48, co takiego wiedział Alma?

• Co, według Almy, było źródłem jego świadectwa?

• Co Alma wcześniej zrobił, aby otrzymać to świadectwo od Ducha Świętego?

• W jaki sposób modlitwa i post mogą nam pomóc zdobyć lub pogłębić nasze świadectwo 
o ewangelii?

• Kiedy odczuliście, że wasze świadectwo zostało umocnione przez modlitwę lub post?

Złóż świadectwo, że poprzez Ducha Świętego możemy się sami dowiedzieć, że Jezus 
Chrystus jest Odkupicielem ludzkości. Aby podkreślić wagę poszukiwania i zdobywania 
osobistego świadectwa o tym, że Jezus Chrystus jest Odkupicielem ludzkości, przeczytaj po-
niższą wypowiedź Starszego M. Russella Ballarda z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Indywidualne, osobiste świadectwo o prawdziwości ewangelii, szczególnie 
o boskim życiu i misji Pana Jezusa Chrystusa jest bardzo ważne dla naszego 
wiecznego życia. […] Innymi słowy, życie wieczne pociąga za sobą naszą 
własną, indywidualną, osobistą wiedzę o naszym Ojcu w Niebie i Jego Świę-
tym Synu. Sama wiedza na Ich temat nie wystarczy. Musimy mieć osobiste 
duchowe doświadczenia, które będą naszą kotwicą. Przychodzą one, gdy za-

biegamy o nie z taką samą intensywnością i uwagą, z jaką głody człowiek poszukuje jedze-
nia” („Feasting at the Lord’s Table”, Ensign, maj 1996, str. 80).

Daj uczniom kilka minut, by odpowiedzieli na poniższe pytanie. Zachęć ich również, by 
napisali, co zrobić, by zyskać lub wzmocnić swoje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Zachęć 
ich, by zrealizowali swoje cele, nawet jeśli miałoby im to zająć „wiele dni” (Alma 5:46).

• Kiedy czułeś, że Duch Święty składa ci świadectwo o tym, że Jezus Chrystus jest Odku-
picielem świata?

Poproś uczniów, by po cichu przeczytali fragment: Alma 5:49–52 i odnaleźli, co Alma po-
wiedział ludowi na temat tego, co muszą uczynić, aby byli przygotowani na odziedziczenie 
królestwa niebieskiego.

• Dlaczego pokuta jest niezbędna, by wejść do królestwa Bożego?

Aby pomóc uczniom zastosować nauki Almy dotyczące przygotowywania się do wejścia do 
królestwa Bożego, poproś, by jeden z nich odczytał wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa 
z Kworum Dwunastu Apostołów:

„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 robili? Co musielibyśmy wyznać? Jakich praktyk zaniechać? 
Jakie sprawy zakończylibyśmy ugodą? Komu byśmy wybaczyli? Jakie złożylibyśmy świa-
dectwa?

Skoro wówczas zrobilibyśmy te wszystkie rzeczy, to dlaczego nie zrobić ich teraz? Dlaczego 
nie szukać pokoju teraz, kiedy możemy go osiągnąć?” („Przygotowanie na Drugie Przyj-
ście”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 9).

Na zakończenie daj uczniom chwilę na zastanowienie się, co musieliby zmienić w swoim 
życiu, aby byli przygotowani na spotkanie Zbawiciela i na wejście do Jego królestwa. Za-
chęć ich, aby zanotowali swoje przemyślenia i odczucia, aby mogli je później przeczytać i 
postąpić zgodnie z otrzymanymi podszeptami.

Zachęta do 
zastosowania
Prezydent Thomas S. 
Monson powiedział: „Ce-
lem [nauczania ewange-
lii] jest zainspirowanie 
każdego do myślenia, 
odczuwania i wdrażania 
w życie zasad ewangelii” 
(w: Conference Report, 
październik 1970, str. 
107). Nauczając zasad 
ewangelii, zachęcaj 
uczniów, by wybierając, 
w jaki sposób mogą 
doskonalić swe postępo-
wanie i wzmacniać wiarę 
w Jezusa Chrystusa, słu-
chali podszeptów Ducha 
Świętego.
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Wprowadzenie
Po zaprowadzeniu porządku w Kościele w Zarahemli 
Alma udał się do miasta Gideon. Okazało się, że tam-
tejsi członkowie byli bardziej wierni niż ci w Zarahemli. 
Z tego powodu jego przesłanie w Gideonie było inne 
niż w Zarahemli. Zachęcał ludzi, by nieprzerwanie pole-

gali na Panu i starali się opierać w życiu na Jego Zadość-
uczynieniu. Złożył świadectwo, że Zbawiciel weźmie na 
siebie śmierć i nasze grzechy oraz że weźmie na siebie 
nasze boleści, cierpienia, choroby i dolegliwości, aby 
poznać, jak może nam pomóc.

LEKCJA 73

Alma 6–7

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 6
Alma zaprowadza porządek w Kościele w Zarahemli i udaje się głosić ewangelię 
do Gideon
Przed lekcją poproś jednego z uczniów, by przygotował się do krótkiego opowiedzenia o 
tym, w jaki sposób czuje się błogosławiony za swe wysiłki, by uczęszczać do kościoła. Na 
początku lekcji poproś tego ucznia, by wyszedł na środek klasy i podzielił się przygotowa-
nymi przemyśleniami. Możesz też opowiedzieć o tym, jak sam czujesz się błogosławiony 
dzięki uczęszczaniu do kościoła.

W ramach wprowadzenia do rozdziału: Alma 6 wyjaśnij, że naucza on o tym, jak Alma i 
inni przywódcy kapłańscy wzmocnili Kościół w Zarahemli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 6:4–6. Niech reszta 
klasy śledzi tekst i odszuka, co takiego zrobili członkowie Kościoła w Zarahemli dla ludzi, 
którzy nie znali Boga. Poproś uczniów, by opowiedzieli o tym, czego się dowiedzieli.

Zapisz na tablicy następującą prawdę: Kościół został ustanowiony dla dobra wszyst-
kich ludzi. Aby pomóc uczniom zastanowić się, jaki wpływ ta prawda może mieć na ich 
życie, zapytaj:

• Jak waszym zdaniem Kościół w dzisiejszych czasach może błogosławić ludzi, którzy nie 
znają Boga?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o kimś, kto powinien lepiej poznać Boga. Może to być czło-
nek naszego Kościoła lub osoba innego wyznania. Złóż świadectwo o błogosławieństwach, 
jakie otrzymujemy, będąc członkami tego Kościoła, i zachęć uczniów, aby zapraszali innych, 
by mieli w nich udział.

Alma 7:1–13
Alma prorokuje o przyjściu Jezusa Chrystusa
Podziel uczniów na pary. Niech każda para omówi odpowiedzi na poniższe pytanie:

• Na jakie przyszłe wydarzenia oczekujecie z niecierpliwością?

Kiedy uczniowie omówią już swoje odpowiedzi, poproś kilku z nich, aby podzielili się nimi 
z całą klasą. Następnie wyjaśnij, że po zaprowadzeniu porządku w Kościele w Zarahemli 
Alma udał się do miasta Gideon. Powiedział tam ludziom, że jedno z przyszłych wydarzeń 
„jest ważniejsze ponad wszystko inne” (Alma 7:7). Nauczał zasad, które miały pomóc lu-
dziom przygotować się na błogosławieństwa, jakie sprowadzi to przyszłe wydarzenie.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 7:3–6. Niech reszta 
klasy wyszuka, jakie nadzieje wiązał Alma z ludem w Gideon. Poproś innego ucznia o 
przeczytanie na głos fragmentu: Alma 7:18–19. Niech uczniowie opiszą, czego Alma do-
wiedział się pod natchnieniem o ludziach w Gideon.

Niech przeczytają po cichu fragment: Alma 7:7, 9–10 i wyszukają wydarzenie, o jakim, 
 zdaniem Almy, wiedza była najważniejsza dla ludzi.

Nauczaj z pism świętych
Starając się przygoto-
wać do lekcji, niektórzy 
nauczyciele sięgają po 
źródła inne niż pisma 
święte. Choć niektóre 
materiały, takie jak 
niniejszy podręcznik, 
mogą okazać się po-
mocne, skupiaj się 
przede wszystkim na na-
uczaniu bezpośrednio na 
podstawie treści Księgi 
Mormona. Umożliwi to 
Duchowi Świętemu skła-
danie twoim uczniom 
świadectwa o prawdzi-
wości pism świętych i 
znaczeniu ich studio-
wania.
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• Co, zdaniem Almy, było „ważniejsze ponad [wszystko] inne”, co się miało wydarzyć? 
Dlaczego waszym zdaniem przyjście Zbawiciela jest najważniejszym wydarzeniem w 
dziejach ludzkości?

• Jak sądzicie, dlaczego Alma powiedział ludowi, który już uwierzył i miał silną wiarę, 
że muszą odpokutować?

Wyjaśnij, że nauczał później, z jakiego powodu przyjście Jezusa Chrystusa jest najważniej-
szym wydarzeniem w historii ludzkości. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na 
głos fragment: Alma 7:11–13. Niech reszta klasy śledzi tekst i wyszuka, co wziął na siebie 
dla nas Zbawiciel. (Jeśli zajdzie potrzeba, możesz wyjaśnić, że wyrażenie wziąć na siebie 
oznacza przyjść komuś z pomocą, przynieść ulgę).

Zwróć uwagę, że Alma 7:11–13 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz 
poprosić uczniów, by oznaczyli ten fragment w szczególny sposób, aby mogli go potem z 
łatwością odnaleźć.

Odpowiedzi uczniów wypisz na tablicy w postaci nagłówków. Przykładowe odpowiedzi to: 
ból, cierpienia, pokusy, choroby, śmierć, słabości (nasze braki lub dolegliwości)  oraz grzechy.

Możesz zaproponować, by w wersecie: Alma 7:11 uczniowie podkreślili sobie słowo 
„wszelkie”. Poproś ich, by podali przykłady odpowiadające nagłówkom na tablicy. Zapisz 
je w odpowiednich rubrykach. (Przykładowo: rak może zostać zapisany pod nagłówkiem 
choroby, a kalectwo pod słabościami ).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie, co powiedział Starszy Bruce C. Hafen, Siedem-
dziesiąty:

„Zadośćuczynienie nie jest jedynie dla grzeszników” („Beauty for Ashes: The Atonement 
of Jesus Christ”, Ensign, kwiecień 1990, str. 7). Możesz też napisać to zdanie na tablicy i za-
chęcić uczniów, by zapisali je w swoich pismach świętych obok wersetów: Alma 7:11–13.

• W oparciu o to, co przeczytaliśmy w wersetach: Alma 7:11–13, co — waszym zdaniem — 
miał na myśli Starszy Hafen, kiedy powiedział, że „Zadośćuczynienie nie jest jedynie dla 
grzeszników”?

Zapisz na tablicy następującą prawdę: Jezus Chrystus cierpiał, by zbawić nas od grzechu 
i śmierci oraz by pomóc nam przetrwać wyzwania życia doczesnego.

Aby pomóc uczniom jeszcze lepiej zrozumieć, w jaki sposób mogą polegać na Zadośćuczynie-
niu, przeczytaj wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Czy zmagasz się z demonem uzależnienia — od nikotyny, narkotyków, ha-
zardu czy też siejącej spustoszenie współczesnej plagi — pornografii? […] 
Czy masz problem z tożsamością płciową lub brak ci poczucia własnej war-
tości? Czy ty — lub ktoś, kogo znasz — zmaga się z chorobą, depresją lub 
śmiercią? Niezależnie od tego, jakie inne kroki będziecie musieli powziąć, 
aby rozwiązać te problemy, najpierw przyjdźcie do Jezusa Chrystusa. Ufajcie 

w boskie obietnice. […]

To zawierzenie miłosiernej naturze Boga jest sednem ewangelii, jakiej nauczał Chrystus. 
Świadczę, że Zadośćuczynienie Zbawiciela uwalnia nas nie tylko od brzemienia naszych 
grzechów, lecz także od brzemienia naszych rozczarowań, bólu, cierpienia i rozpaczy. [Zob. 
Alma 7:11–12]. Od samego początku ufność w tę pomoc ma nam dać zarówno powód, 
abyśmy się doskonalili, jak i sposób, w jaki możemy to robić, jest zachętą, abyśmy odłożyli 
nasze brzemiona i pracowali na swoje zbawienie” („Rzeczy wymagające naprawy”, Ensign 
lub Liahona, maj 2006, str. 70–71).

• W jaki sposób zrozumienie fragmentu: Alma 7:11–13 może nam pomóc, kiedy staniemy 
w obliczu wyzwania?

Aby zilustrować, w jaki sposób Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa może być dla nas źró-
dłem pomocy i siły, przedstaw następujące sytuacje. Po przeczytaniu każdej z nich zapytaj 
uczniów, jak Jezus Chrystus może pomóc osobie w danej sytuacji poprzez Swoje Zadość-
uczynienie.

1. Młoda kobieta miała wypadek samochodowy, po którym utraciła władzę w nogach.

2. Młody mężczyzna wstydzi się złych wyborów, jakich dokonał. Jest przygnębiony i czuje 
się nic nie wart.

Alma 7:11–13
to fragment do opano-
wania. Aby pomóc 
uczniom w jego opano-
waniu, zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania fragmentów 
do opanowania, który 
znajduje się na końcu 
lekcji.
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 3. Pewien młody mężczyzna niedawno stracił ojca i wraz z matką przeprowadził się do no-
wego miasta. Jest przygnębiony i samotny, nie potrafi sobie wyobrazić, że kiedykolwiek 
będzie lepiej.

Podziel się swoim świadectwem o mocy Zadośćuczynienia i o tym, jak daleko ona sięga. 
Następnie daj uczniom kilka minut na to, by w swoich notatnikach lub dziennikach do 
studiowania odpowiedzieli na jedno z poniższych pytań: (Możesz zapisać je na tablicy 
przed rozpoczęciem lekcji, rozdać ich kopie na kartkach lub podyktować je uczniom do 
 zapisania).

• Kiedy Zadośćuczynienie pomogło tobie lub komuś, kogo znasz, w sytuacjach, o których 
mowa w wersetach: Alma 7:11–13?

• Co zrobisz, aby pokładać zaufanie w Zadośćuczynieniu w obliczu wyzwań?

Poproś kilkoro uczniów o podzielenie się ich odpowiedziami z resztą klasy. (Zapewnij ich, 
że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne).

Alma 7:14–27
Alma zachęca lud, by nadal kroczył drogą wiodącą do królestwa Bożego
Aby przypomnieć uczniom, w jaki sposób Alma opisał stan ludu w Gideon, poproś jednego 
z nich o przeczytanie na głos wersetu: Alma 7:19. Podkreśl, że ludzie podążali „drogą, która 
prowadzi do królestwa Boga”. Wyjaśnij, że Alma pragnął pomóc im na niej pozostać.

Aby pomóc uczniom dostrzec, że żyjąc w zgodzie z zasadami ewangelii, podążamy 
drogą do królestwa Boga, narysuj na tablicy drogę. Na jej początku napisz: Życie docze-
sne, a na jej końcu: Królestwo Boga. Podziel uczniów na dwie grupy. Niech pierwsza grupa 
przestudiuje wersety: Alma 7:14–16, a druga: Alma 7:22–24. Poproś, aby obie grupy odszu-
kały, co musimy robić i jacy musimy być, aby podążać ścieżką do królestwa Bożego.

Kiedy uczniowie skończą czytać, poproś kilkoro z nich o podejście do tablicy. Niech wy-
piszą wzdłuż drogi działania i cechy, które wiodą do królestwa Boga. Możesz zapytać ich, 
jakie znaczenie mają dla nich poszczególne czynności i cechy wypisane wzdłuż drogi. 
Możesz też poprosić ich o zastanowienie się, jak mogą kroczyć tą drogą w swoim życiu. 
Złóż świadectwo, że kiedy żyjemy wiernie, podążamy „drogą, która prowadzi do królestwa 
Boga” (Alma 7:19).

Fragment do opanowania — Alma 7:11–13
Ponieważ fragment Alma 7:11–13 jest dość długi, nauczenie się go na pamięć może sprawić 
uczniom trudność. Jednakże język Almy zawiera określone słowa, dzięki którym ucznio-
wie będą przez całe życie pamiętać, jak wielka jest moc Zadośćuczynienia i jak daleko ono 
sięga. Aby pomóc im zapamiętać te kluczowe sformułowania, przed lekcją zapisz treść 
wersetów Alma 7:11–13 na tablicy, pozostawiając luki w miejscach, gdzie pojawiają się 
słowa: boleści, cierpienia, pokusy, choroby, śmierć, słabości, grzechy, występki. (Na przykład 
twój zapis wersetu: Alma 7:11 zaczynałby się następująco: „I pójdzie On doświadczając …, 
… i wszelkich …”).

Niech podczas wspólnego głośnego czytania fragmentu: Alma 7:11–13 uczniowie dopo-
wiedzą brakujące słowa. Kiedy zrobicie to kilka razy, poproś ich, aby na osobnej kartce 
wypisali słowa mówiące o tym, co wziął na siebie Zbawiciel — co dla nich uczynił. Zachęć 
uczniów, aby zawsze pamiętali, co Jezus Chrystus dla nich uczynił. Dzięki temu, kiedy na-
potkają wyzwania, będą mieli większą wiarę w „moc wyzwolenia”.

Uwaga: Na początku następnej lekcji możesz poświęcić kilka minut, aby sprawdzić, czy 
uczniowie nadal pamiętają kluczowe słowa mówiące o nieskończonym zasięgu Zadość-
uczynienia Zbawiciela.
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Wprowadzenie
Po tym, jak wielu ludzi w Zarahemli, Gideon i Melek 
przyjęło nauki Almy, lud Ammonihah odrzucił go i wy-
gnał ze swego miasta. Kiedy Alma bolał nad niegodzi-
wością tego ludu, ukazał mu się ten sam anioł, którego 
widział wcześniej wraz z synami Mosjasza. Pochwalił 
on Almę za jego wierność i nakazał mu powrócić do 

Ammonihah. Alma posłusznie wypełniał przykazania 
Pana, a Pan powołał Amuleka, by pomógł Almie w jego 
posłudze. Alma i Amulek napełnieni Duchem Świętym 
i mocą, by wypełniać dzieło Pana, posłusznie wyruszyli, 
by nauczać lud Ammonihah.

LEKCJA 74

Alma 8

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 8:1–6
Wielu ludzi w Melek przyjmuje przesłanie Almy i zostaje ochrzczonych
Poproś uczniów, aby podnieśli ręce, jeśli mają krewnego lub znajomego, który służył na 
misji dla Kościoła. Niech dwóch lub trzech z nich podzieli się opowieścią tego krewnego 
lub znajomego o tym, jak czują się misjonarze, kiedy ktoś przyjmuje ich przesłanie. (Mo-
żesz też rozważyć poproszenie uczniów o opowiedzenie o sytuacji, kiedy ktoś pozytywnie 
zareagował na ich własne starania, by dzielić się ewangelią. Możesz również opowiedzieć o 
swoich własnych doświadczeniach).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 8:1–5. Niech odszukają nazwy 
trzech miast, w których Alma nauczał ewangelii. Zapisz te nazwy na tablicy. (Zarahemla, 
Gideon i Melek).

• Jakie rezultaty odniosły nauki Almy w tych trzech miastach? (Możesz zasugerować 
uczniom, by odpowiedzi na to pytanie poszukali w nagłówkach rozdziałów Alma 6–8).

Zwróć uwagę, że choć mieszkańcy tych miast przyjęli jego nauki, to służba misjonarska 
Almy nie była wolna od wyzwań.

Alma 8:7–32
Kiedy Almę odrzucono w Ammonihah, Pan nakazuje mu powrót
Zapytaj uczniów, czy ich krewni lub znajomi, którzy służyli na pełnoetatowych misjach, byli 
kiedyś świadkami, że ktoś odrzucał przesłanie ewangelii. Zastanów się, czy nie poprosić 
kilku uczniów o opowiedzenie, jak ich krewni lub znajomi zareagowali w tej sytuacji.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 8:7–14. Zachęć klasę, 
by zastanowili się nad tym, jak mógł się czuć Alma, kiedy starał się nauczać ewangelii ludzi 
w Ammonihah. W czasie czytania wyznaczonych wersetów, rób od czasu do czasu przerwy 
i zadawaj uczniom pytania w rodzaju:

• Czego te wersety uczą nas na temat charakteru Almy? (Zob. Alma 8:8–10).

• Jak wy byście zareagowali, gdyby ktoś potraktował was tak, jak potraktowano Almę? 
(Zob. Alma 8:11–13).

• Pod jakimi względami reakcja Almy przypomina lub różni się od tego, jak wy byście za-
reagowali w podobnej sytuacji? (Zob. Alma 8:14. Możesz zasugerować, że decyzja Almy, 
by kontynuować pracę Pana w mieście Aaron, świadczy o tym, że pokładał on wiarę w 
Panu i nie zamierzał się poddawać).

Podkreśl, że mimo tego, iż modlitwy Almy za lud Ammonihah były szczere (zob. Alma 
8:10), jego prośby nie zostały od razu spełnione. (Niektórzy ludzie w Ammonihah później 
odpokutowali. Zob. Alma 14:1).

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Russella M. Nelsona z Kworum Dwunastu 
Apostołów:
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„Zdaję sobie sprawę, że czasami wydaje się, że niektóre z naszych najgorliw-
szych modlitw pozostają bez odpowiedzi. Zastanawiamy się: ‘Dlaczego tak 
jest?’. Znam to uczucie! Znam łzy i obawy, jakie towarzyszą nam w takich 
chwilach. Jednak wiem także, że nasze modlitwy nigdy nie są ignorowane. 
Nasza wiara nigdy nie pozostaje niedoceniona. Wiem, że perspektywa 
wszechwiedzącego Ojca w Niebie jest o wiele szersza niż nasza. My znamy 

nasze problemy i ból życia doczesnego, On zaś zna nasz wieczny rozwój i potencjał” 
(„ Jezus Chrystus — Wielki Uzdrowiciel”, Ensign lub Liahona, listopad 2005, str. 86).

• Co w naukach Starszego Nelsona może nam pomóc zachować wiarę nawet wówczas, 
gdy odpowiedź na nasze prawe modlitwy nie przychodzi natychmiast lub jest inna niż 
to, na co mieliśmy nadzieję lub czego się spodziewaliśmy?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 8:14–17. Niech reszta 
klasy śledzi tekst i odnajdzie w przesłaniu anioła słowa otuchy oraz nakazy, których speł-
nienie mogło być dla Almy trudne.

• Jaką pociechę mógł znaleźć Alma w słowach anioła w wersecie: Alma 8:15? Jaką pocie-
chę znajdujecie w nich wy?

• Dlaczego w tej sytuacji Almie mogło być trudno usłuchać tych nakazów?

Niech uczniowie przeczytają werset: Alma 8:18 i odnajdą słowo, które opisuje, w jaki spo-
sób Alma zareagował na Pański nakaz, by powrócił do Ammonihah. (Możesz zapropono-
wać, by uczniowie podkreślili sobie słowo niezwłocznie ).

• Czego dowiadujemy się o Almie na podstawie faktu, że niezwłocznie powrócił do Am-
monihah?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Ko-
ścioła. Poproś uczniów, aby słuchali, jakie korzyści może przynieść szybkie wypełnianie 
nakazów Pana:

„Bez względu na to, ile wiary teraz mamy, aby być posłuszni Bogu, będziemy 
musieli ją stale wzmacniać i bezustannie odświeżać. Możemy to uczynić, po-
dejmując teraz decyzję, że będziemy gorliwsi w posłuszeństwie i bardziej 
zdeterminowani, by wytrwać. Klucz do duchowego przygotowania to jego 
wczesne rozpoczęcie i wytrwałość. […]

Kochający Ojciec w Niebie i Jego Umiłowany Syn darowali nam wszelką 
pomoc, jaką tylko mogli, abyśmy zdali stojący przed nami test życia. Aczkolwiek to my mu-
simy zdecydować się na posłuszeństwo i w nim wytrwać. Wiarę, by zdać test z posłuszeń-
stwa rozwijamy wraz z upływem czasu poprzez dokonywanie codziennych wyborów. Teraz 
możemy podjąć decyzję, by natychmiast wykonywać to, o co prosi nas Bóg. Możemy rów-
nież podjąć decyzję, aby być wytrwałymi w najmniejszych z prób posłuszeństwa, co roz-
winie w nas wiarę, zdolną przenieść nas przez wielkie próby, które z pewnością nadejdą” 
(„Duchowe przygotowanie: Rozpocznij wcześnie i bądź wytrwały”, Liahona, listopad 2005, 
str. 38, 40).

• Co, według słów Prezydenta Eyringa, dzieje się z naszą wiarą, kiedy szybko decydujemy 
się być posłuszni nakazom Pana?

• Kiedy czuliście, że wasza wiara została umocniona dzięki szybkiemu i niezachwianemu 
posłuszeństwu?

Przedstaw uczniom poniższe sytuacje i zapytaj, w jaki sposób może ich pobłogosławić 
szybkie wysłuchanie nakazów:

1. Rzecz dzieje się tuż przed wyjściem do szkoły. Matka prosi młodą kobietę o założenie 
skromniejszej bluzki.

2. Podczas wywiadu z biskupem nowy kapłan otrzymuje wyzwanie, by zdobył nagrodę 
Obowiązek wobec Boga.

3. Podczas codziennego planowania dnia dwóch misjonarzy otrzymuje natchnienie, by od-
wiedzić mniej aktywną rodzinę, w której matka nie jest członkiem Kościoła.

Wyjaśnij, że Pan pobłogosławił Almę za jego bezzwłoczne posłuszeństwo. Poproś, aby 
trzech uczniów wyszło na środek sali i odczytało z podziałem na role historię spotkania 
Almy i Amuleka, opisaną w wersetach: Alma 8:19–26. Niech jeden z nich czyta słowa Almy, 
drugi Amuleka, trzeci zaś niech będzie narratorem. Zachęć ich, aby czytając, starali się od-
dać emocje, jakie ich zdaniem odczuwali wówczas Alma i Amulek.

Czytanie z podziałem 
na role
Czytanie historii z pism 
świętych z podziałem 
na role może pomóc 
uczniom lepiej zrozu-
mieć zasady ewangelii. 
Zachęcaj uczniów, by 
uczynili to doświad-
czenie interesującym 
i przyjemnym, nie 
umniejszając świętego 
charakteru wydarzeń 
opisywanych w pismach 
świętych.
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Po odczytaniu tekstu zapytaj:

• W jaki sposób Pan pobłogosławił Almę za jego posłuszeństwo?

• W jaki sposób spotkanie Almy z Amulekiem świadczy o tym, że Pan usłyszał jego modli-
twy i na nie odpowiedział? (Zob. Alma 8:10).

• Jakich zasad możemy się nauczyć z doświadczenia Almy? (Uczniowie mogą zapropono-
wać wiele różnych zasad. Jedna z możliwości to: kiedy bez ociągania odpowiadamy 
na słowa Pana, pomaga nam On wypełniać Swoje przykazania).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Alma 8:27–32 i odnaleźli dalsze do-
wody świadczące o tym, że kiedy jesteśmy wierni i gorliwie wypełniamy swe obowiązki, 
Pan pomaga nam wypełniać Swoje przykazania.

• Jakie wyzwania napotkali na swej drodze Alma i Amulek, kiedy udali się nauczać ludzi? 
(Zob. Alma 8:28–29. Ludzie stali się jeszcze bardziej niegodziwi, a Pan nakazał Almie i 
Amulekowi, by wzywali ich do pokuty).

• W jaki sposób Pan pomógł Almie i Amulekowi? (Zob. Alma 8:30–31. Zostali oni napeł-
nieni Duchem Świętym i otrzymali boską moc, która ich chroniła. Możesz zaproponować 
uczniom, aby zaznaczyli te błogosławieństwa w swoich pismach).

• W jakiej sytuacji czuliście, że zostaliście pobłogosławieni przez Pana za swoją wierność i 
oddanie?

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania zapisali nastę-
pującą wypowiedź Prezydenta Howarda W. Huntera:

„Z całą pewnością Pan ponad wszystko inne kocha niezachwianą determinację, by prze-
strzegać Jego przykazań” („Commitment to God”, Ensign, listopad 1982, str. 58).

Następnie daj im kilka minut, by odpowiedzieli na poniższe pytanie:

• Co zrobisz dzisiaj, by pokazać Ojcu w Niebie, że będziesz bez zwłoki słuchać Jego rad 
oraz służyć Mu wiernie i z oddaniem?

Złóż świadectwo o błogosławieństwach, jakie otrzymujemy, kiedy wiernie podążamy za 
radami Pana. Możesz również dać uczniom możliwość, by podzielili się własnymi świadec-
twami o tej prawdzie.

Komentarz i tło historyczne
Alma 8:10. Modlitwa „ze wszystkich sił”

Wyrażenie „prosił ze wszystkich sił” oznacza prze-
pełnioną mocą i wiarą modlitwę do Boga. Starszy 
Joseph B. Wirthlin z Kworum Dwunastu Apostołów za-
proponował, w jaki sposób możemy zbadać siłę naszych 
modlitw oraz co możemy zrobić, aby je wzmocnić:

„Czy mogę was prosić, abyście zastanowili się dzisiaj 
nad skutecznością swoich modlitw? Jak blisko czujecie 
się związani z Ojcem w Niebie? Czy macie poczucie, 
ze otrzymujecie odpowiedzi na wasze modlitwy? Czy 
macie poczucie, że czas spędzony na modlitwie wzbo-
gaca i inspiruje waszą duszę? Czy jest coś, co można by 
udoskonalić?

Jest wiele powodów, dla których naszym modlitwom 
brakuje mocy. Czasami przeszkodą jest rutyna. Nasze 
modlitwy stają się puste, kiedy powtarzamy podobne 

słowa w podobny sposób tak często, że stają się one 
bardziej recytacją niż formą komunikacji. Zbawiciel na-
zywał to ‘wielomównością’ (Ew. Mateusza 6:7). Powie-
dział, że takie modlitwy nie zostaną wysłuchane. […]

Czy macie poczucie, że wasze modlitwy brzmią niekiedy 
tak samo? Czy kiedykolwiek odmówiliście modlitwę 
mechanicznie, a wypowiadane słowa były niczym z ta-
śmy produkcyjnej? Czy modląc się, odczuwacie czasem 
znudzenie?

Modlitwy, które nie wymagają od was zbytniego sku-
pienia, z pewnością nie przykują uwagi Ojca w Niebie. 
Kiedy zauważycie, że w swojej modlitwie zaczynacie 
popadać w rutynę, przerwijcie ją i zastanówcie się. 
Rozważajcie przez chwilę rzeczy, za które jesteście 
prawdziwie wdzięczni” („Improving Our Prayers”, 
[przemówienie ze spotkania na Brigham Young Univer-
sity, 21 stycznia 2003], str. 2, speeches. byu. edu).
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Wprowadzenie
Alma i Amulek na próżno głosili słowo Boże ludowi 
Ammonihah, ponieważ Szatan „opanował serca miesz-
kańców” tego miasta (zob. Alma 8:9). Wielu z nich 
miało serca zatwardziałe na ewangelię i opierali się we-
zwaniom Almy i Amuleka do pokuty. Niemniej Alma i 
Amulek wiernie wzywali ich do odpokutowania, świad-

cząc, że ponieważ oni sami byli nauczani prawdy i do-
świadczyli mocy Boga, Pan oczekiwał, że będą bardziej 
prawi od Lamanitów, których nie nauczano prawdy. 
Alma i Amulek nauczali, że jeśli lud Ammonihah nie od-
pokutuje, zostanie zgładzony. Nauczali również, że od-
kupienie jest możliwe jedynie przez Jezusa Chrystusa.

LEKCJA 75

Alma 9–10

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 9
Alma ostrzega ludzi w Ammonihah, by odpokutowali i przygotowali się na 
przyjście Jezusa Chrystusa
Przedstaw uczniom następującą sytuację: Dwóch uczniów przychodzi do szkoły, a ich na-
uczyciel ogłasza, że muszą napisać niezapowiedziany sprawdzian. Pierwszy z uczniów był 
na lekcjach codziennie, ale drugi opuścił ostatnie dwa tygodnie zajęć z powodu choroby.

• Jak sądzicie, któremu z nich lepiej pójdzie napisanie testu?

Poproś uczniów o szybkie przejrzenie wersetów: Alma 9:1–7 i odnalezienie słów i wyrażeń, 
które wskazują, na ile ludzie w Ammonihah rozumieli ewangelię i moc Boga. Poproś, aby 
podali swoje odpowiedzi.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 9:8–13. Niech reszta 
klasy szuka słów i zwrotów świadczących o tym, czy ludzie ci byli wcześniej nauczani 
ewangelii i czy mieli wiedzę na temat mocy Boga. (Przykładowe odpowiedzi: „czyż nie pa-
miętacie” i „czyż tak szybko zapomnieliście”).

• Czy ludzie w Ammonihah poznali kiedyś ewangelię i byli nauczani o mocy Bożej?

• Z jakich powodów ludzie, którzy kiedyś poznali ewangelię, mogą zapomnieć, czego ich 
nauczano lub przestać rozumieć to, czego się nauczyli?

Poproś uczniów, aby przejrzeli fragmenty: Alma 8:9, 11; 9:5, 30; i 12:10–11 i odszukali słowa 
oraz wyrażenia wskazujące, dlaczego ludzie w Ammonihah zapomnieli otrzymane nauki i 
przestali je rozumieć. („Szatan opanował ich serca”, „znieczulili swe serca”, „serca ich były 
nieczułe i byli ludźmi o hardych karkach”).

Przerysuj na tablicę poniższą tabelę i poproś uczniów, aby przerysowali ją do swoich notatni-
ków lub dzienników do studiowania. (Upewnij się, żeby zostawić dużo miejsca na pisanie).

Duchowe korzenie ludów Czego Pan oczekiwał od 
ludu i co mu obiecał

Lamanici (Alma 9:14–17)

Lud Ammonihah  
(Alma 9:18–24)

Podziel uczniów na pary. Niech w parach uzupełnią tabelę na podstawie podanych frag-
mentów z pism świętych. Po zakończeniu zadania poproś, aby w jednym zdaniu podsu-
mowali to, czego się dowiedzieli. Poproś kilkoro uczniów o podzielenie się tym, co napisali. 
Mogą oni użyć różnych sformułowań, lecz ich odpowiedzi powinny odzwierciedlać na-
stępującą prawdę: Pan oczekuje większego posłuszeństwa od tych, którzy otrzymali 
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ALMA 9 –10

wiedzę i błogosławieństwa ewangelii. Aby pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu, jak 
ta zasada odnosi się do ich życia, zadaj im następujące pytania:

• Jak myślicie, dlaczego Pan miał wyższe wymagania w stosunku do ludzi w Ammonihah?

• Dlaczego to, że Pan ma wyższe wymagania wobec tych, którzy otrzymali wiedzę i błogo-
sławieństwa ewangelii, jest sprawiedliwe?

Zwróć uwagę na wyrażenie: „cieszyli się wielką przychylnością u Pana” w wersecie: Alma 
9:20. (Możesz zasugerować uczniom, aby zaznaczyli to wyrażenie w swoich pismach).

• W jaki sposób współcześni członkowie Kościoła „[cieszą] się wielką przychylnością u 
Pana”?

• Zgodnie z tym, co napisano we fragmencie: Alma 9:19–23, jakie dary i błogosławieństwa 
otrzymali Nefici (w tym również lud Ammonihah) dzięki temu, że byli ludem przymierza 
z Panem?

• Jakich darów i błogosławieństw doświadczyliście dzięki temu, że jesteście członkami 
Kościoła Pana?

• Czego oczekuje od nas Pan z powodu darów i błogosławieństw, jakie od Niego otrzyma-
liśmy?

Niech połowa klasy przestudiuje indywidualnie fragment: Alma 9:24–27, zaś druga połowa 
fragment: Alma 9:28–30. Poproś uczniów, aby przygotowali się do podsumowania wyzna-
czonych fragmentów własnymi słowami. Aby dać im wskazówki do przygotowania ich 
wypowiedzi, zapisz na tablicy następujące pytania:

Jakie dowody na to, że Pan oczekuje większego posłuszeństwa od tych, którzy posiadają większą 
wiedzę o ewangelii, znajdujesz w tych wersetach?

O jakich dostępnych błogosławieństwach przypomniał ludziom Alma?

Co, według słów Almy, ludzie muszą zrobić, aby otrzymać te błogosławieństwa?

Kiedy uczniowie skończą czytać, wyznacz po jednym uczniu z obu grup, aby przedstawił 
podsumowanie przydzielonych wersetów. Zapytaj potem wszystkich uczniów:

• W jaki sposób możemy pozostać wierni i zachować światło i wiedzę, które otrzymali-
śmy? (Uczniowie mogą wymienić: studiowanie pism świętych, wyrażanie Bogu wdzięcz-
ności za nasze błogosławieństwa, regularne składanie świadectwa, cotygodniowe 
uczęszczanie do Kościoła, prowadzenie dziennika itd.).

Alma 10:1–12
Amulek odpowiada na wezwanie Pana i potwierdza boskie powołanie Almy
Wyjaśnij, że po tym, jak Alma przemówił, ludzie wpadli w gniew i chcieli wtrącić go do 
więzienia. Amulek z odwagą przemówił do ludu i dołączył swoje świadectwo do świadec-
twa Almy. (Zob. Alma 9:31–34). Podsumuj fragment: Alma 10:1–4, wyjaśniając, że Amulek 
był potomkiem Nefiego. Ciężko pracował i dorobił się znacznego majątku. Pośród swych 
licznych krewnych i przyjaciół był również znany jako mąż „[mający] dobre imię” (zob. 
Alma 10:4). Niestety nie żył według prawd ewangelii, których go kiedyś nauczano.

• Dlaczego, waszym zdaniem, towarzystwo Amuleka — człowieka znanego w tej społecz-
ności — było dla Almy pomocne?

Zapytaj uczniów, co ich obudziło dzisiejszego ranka. (Czy był to, na przykład, dźwięk bu-
dzika czy też zostali obudzeni przez innego członka rodziny? Jeśli masz budzik lub jego 
ilustrację, możesz je pokazać). Zapytaj uczniów, ilu z nich trzeba było „wywoływać” z łóżka 
więcej niż jeden raz.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 10:5–6. Poproś resztę 
klasy o odnalezienie, w jaki sposób Amulek reagował na kolejne „wezwania do przebudze-
nia”, które otrzymywał od Pana.

• Co, waszym zdaniem, miał na myśli Amulek, kiedy powiedział: „nie chciałem słuchać” 
oraz „nie chciałem […] wiedzieć”?

• W jaki sposób Pan wzywa nas? (Możliwe odpowiedzi to: podszepty Ducha Świętego, 
rady rodziców i przywódców kościelnych oraz powołania w Kościele).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Alma 10:7–10 i odnalezienie kluczo-
wych punktów pierwszego świadectwa, jakie Amulek wygłosił do swego ludu.

Podsumowania 
przygotowywane 
przez uczniów
Kiedy prosisz uczniów o 
podsumowanie jakiegoś 
fragmentu, zachęcasz ich 
do głębszej analizy pism 
świętych. Jeśli uważasz, 
że w podsumowaniu 
któregoś z uczniów 
brakuje ważnych szcze-
gółów, możesz zapytać 
pozostałych, czy mają 
coś ważnego, co chcie-
liby dodać.
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• W jaki sposób przeżycia Amuleka przygotowały go na to, by został drugim świadkiem 
przesłania Almy dla ludzi w Ammonihah?

• Jak, waszym zdaniem, decyzja Amuleka, by być posłusznym, wpłynęła na jego życie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: Alma 10:11–12, zaś reszta klasy niech 
odnajdzie, w jaki sposób decyzja Amuleka, by odpowiedzieć na wezwanie Pana, wpłynęła 
na innych ludzi. Poproś uczniów o podzielenie się owocem ich przemyśleń.

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Kiedy słyszymy wezwanie Pana i odpowiadamy 
na nie, błogosławieństwa spływają na nas i na innych ludzi. (Możesz zachęcić uczniów, 
by zapisali ją w swoich pismach świętych obok wersetów: Alma 10:11–12). Aby pomóc 
uczniom uzmysłowić sobie, jak ważną prawdę zawiera ta zasada, zapytaj:

• Kiedy czuliście się pobłogosławieni z powodu posłuszeństwa wezwaniu Pana?

• W jaki sposób inni ludzie zostali pobłogosławieni dzięki temu, że wy lub ktoś inny odpo-
wiedzieliście na wezwanie Pana?

• Jaki wpływ mają te doświadczenia na wasze pragnienie, aby bacznie nasłuchiwać we-
zwań Pana, a potem je wypełniać?

Alma 10:13–32
Amulek odpowiada swoim przeciwnikom i nawołuje ludzi do pokuty
Napisz na tablicy następujące wyrażenia:

 1. Wpaść w gniew i bronić swojej pozycji

 2. Wątpić w ważność otrzymanej rady

 3. Skrytykować osobę, która udzieliła rady

 4. Kwestionować radę i debatować nad nią

 5. Wysłuchać z pokorą i wypełnić

Poproś uczniów, aby zastanowili się po cichu, które z wyrażeń na tablicy najlepiej opisuje 
ich reakcję w sytuacji, gdyby rodzic lub przywódca kościelny zwrócił im uwagę, że robią coś 
niewłaściwego lub prosił, by zmienili coś w swoim zachowaniu.

• Dlaczego ludzie czasami reagują w ten sposób, gdy zwraca się im uwagę?

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: Alma 9:2–3; Alma 9:4–5; Alma 
10:13, 16–17; Alma 10:24, 28–30.

Poproś uczniów, aby wybrali sobie jeden z podanych fragmentów i samodzielnie go prze-
studiowali. Poproś ich, by zwrócili uwagę na to, jak dany fragment opisuje reakcję ludzi w 
Ammonihah na przesłanie Almy i Amuleka. Niech spośród wypisanych wyrażeń wybiorą 
też to, które najlepiej odzwierciedla reakcję ludzi. Po upływie kilku minut poproś uczniów, 
aby wyjaśnili, które z pięciu zdań na tablicy najlepiej pasuje do studiowanego przez nich 
fragmentu.

• Dlaczego pierwsze cztery reakcje wymienione na tablicy są niebezpieczne duchowo?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 10:19–23. Zachęć ich, 
by odszukali, czego Amulek nauczał na temat konsekwencji grzechu i wypędzania spra-
wiedliwych.

Aby pomóc uczniom zastanowić się nad tym, jak niszczycielskie są skutki, kiedy nie poku-
tujemy za nasze grzechy, odczytaj wypowiedź Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Wszędzie wokół jest wiele zła. Zewsząd otaczają nas pokusy i ich nęcące 
wpływy. Niestety niektórzy ulegają tym niszczycielskim siłom. Bolejemy nad 
każdą osobą, która schodzi z właściwej drogi. Wyciągamy do nich pomocną 
dłoń, żeby je uratować, ale w wielu wypadkach nasze wysiłki spełzają na ni-
czym. Obrany przez nie kurs wiedzie do tragedii. To droga, która prowadzi do 
zniszczenia” („My Testimony”, Ensign, maj 2000, str. 69).

• Jakie wyniszczające konsekwencje spotykają osoby i grupy ludzi, kiedy nie przestrzegają 
przykazań Boga?

Jeśli czas pozwoli, poproś uczniów, by odpowiedzieli na następujące pytanie:

• W jaki sposób mogą was błogosławić prawdy poznane podczas dzisiejszej lekcji?
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Alma 5–10 (Część 15.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Alma 5–10 
(Część 15.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach 
swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie 
na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (Alma 5:1–36)
Studiując kazanie, jakie Alma wygłosił do ludzi w Zarahemli, 
uczniowie odkryli, że kiedy wierzymy w słowo Boże i wy-
kazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa, możemy zaznać 
wielkiej przemiany serca. Odpowiadając na pytania Almy, 
zrozumieli też, że doświadczając przemiany serca, przygoto-
wujemy się na otrzymanie miejsca w królestwie niebieskim.

Dzień 2. (Alma 5:37–62)
Podczas studiowania drugiej części rozdziału: Alma 5 ucznio-
wie poznali następujące zasady: Jeśli będziemy podążać za 
głosem Pana (Dobrego Pasterza), wejdziemy do Jego króle-
stwa. Poprzez Ducha Świętego sami możemy się dowiedzieć, 
że Jezus Chrystus jest Odkupicielem ludzkości.

Dzień 3. (Alma 6–7)
Studiując rozdział: Alma 6, uczniowie dowiedzieli się, że 
zarówno w czasach Nefitów, jak i w naszych celem Kościoła 
jest służenie dla dobra wszystkich ludzi. Z kazania Almy do 
ludzi w Gideon uczniowie dowiedzieli się, że Jezus Chrystus 
cierpiał, by zbawić nas od grzechu i śmierci oraz by pomóc 
nam przetrwać wyzwania życia doczesnego. Dowiedzieli się 
również, że żyjąc w zgodzie z zasadami ewangelii, podą-
żamy ścieżką do królestwa Bożego.

Dzień 4. (Alma 8–10)
Studiując na temat gotowości Almy, by powrócić do ludzi 
w Ammonihah po tym, jak go tam odrzucono, uczniowie 
dowiedzieli się, że kiedy szybko reagujemy na wezwania 
Pana, pomaga nam On wypełniać Swoje przykazania. Alma 
wzywał ludzi do pokuty i nauczał ich o konieczności przy-
gotowania się na przyjście Zbawiciela. Z historii o Amuleku i 
aniele uczniowie dowiedzieli się, że kiedy słyszymy wezwanie 
Pana i jesteśmy mu posłuszni, błogosławieństwa spływają 
zarówno na nas, jak i na innych ludzi.

Wprowadzenie
Podczas tej lekcji staraj się pomóc uczniom skoncentrować na 
zasadach, które mogą prowadzić do przemiany serca. Szukaj 
sposobów, by pomóc im polegać na słowie Bożym i pogłębiać 
ich świadectwo o Zbawicielu.

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 5:1–36
Alma naucza, że aby wejść do królestwa niebieskiego konieczna 
jest wielka przemiana serca
Napisz na tablicy lub kartce słowo zmiana. Poproś uczniów, aby 
podali przykłady sposobów, w jakie ludzie mogą zmieniać swój 
wygląd lub zachowanie. Poproś ich, by wyjaśnili też, co może 
popychać ludzi do dokonywania takich zmian.

Poproś uczniów o przeczytanie wersetu: Alma 5:14 i odszukanie 
trzech pytań, jakie Alma zadał ludowi w Zarahemli. Zastanów się 
nad poproszeniem kilku z uczniów o opisanie, co oznacza termin 
„wielka przemiana serca”.

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Alma 5:3–7 i wyszu-
kanie, co Alma powiedział ludziom w Zarahemli, co pomogło im 
przygotować swe serca na przemianę.

Alma opowiedział ludowi Zarahemli o nawróceniu swego ojca i 
innych oraz o ich wyratowaniu z niewoli. Zapytaj: Jak sądzicie, w 
jaki sposób wiedza o tych wydarzeniach pomogła tym ludziom 
przygotować się do doświadczenia przemiany serca? (Możesz 
przypomnieć uczniom, że odpowiedź na to pytanie zapisali w 
swoich przewodnikach do studiowania przy lekcji z dnia 1.).

Zapytaj, czy ktoś chciałby się podzielić doświadczeniem, które 
doprowadziło do przemiany jego serca. Możesz również opowie-
dzieć o swoich własnych doświadczeniach. Możesz też przypo-
mnieć uczniom wypowiedź Starszego D. Todda Christoffersona 
(z lekcji z dnia 1. w przewodnikach do studiowania ucznia). Wy-
jaśnij, że w przypadku większości ludzi wielka przemiana serca 
zachodzi stopniowo, w miarę jak poznajemy ewangelię i w niej 
wzrastamy.

Poproś uczniów o przyjrzenie się „Duchowemu kardiogra-
mowi” w rozdziale: Alma 5” w lekcji z dnia 1. w przewodniku 
do studiowania. Poproś ich o przeczytanie kilku fragmentów z 
rozdziału: Alma 5, wypisanych na tym wykresie. Następnie zadaj 
poniższe pytania:

• Które z pytań Almy ma dla was szczególne znaczenie?
• W jaki sposób te pytania mogą pomóc człowiekowi doświad-

czyć przemiany serca?

Wyjaśnij uczniom, że Zbawiciel ogromnie pragnie, by wszyscy 
ludzie do Niego przyszli i doznali wielkiej przemiany serca, aby 
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mogli mieć życie wieczne. Poproś jednego z uczniów o przeczy-
tanie na głos fragmentu: Alma 5:33–36. Zapytaj:

• Do czego zaprasza nas Pan?
• Jakie nagrody wiążą się z przyjęciem Jego zaproszenia?

Alma 43–52
Alma opowiada o tym, jak zdobył własne świadectwo i naucza o 
pokucie
Wyjaśnij, że Alma złożył swoje świadectwo i opowiedział o 
tym, jak je zdobył po to, by zachęcić lud Zarahemli do dążenia 
do przemiany serca. Jego rady uczą nas, jak możemy zdobyć 
świadectwo lub wzmocnić to, które już posiadamy. Poproś 
uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Alma 5:45–48. 
Niech wyszukają rzeczy, które wiedział Alma. Poproś ich też, by 
odnaleźli odpowiedź Almy na pytanie: „I jak myślicie, skąd mam 
tę  pewność?”.

Poproś uczniów, aby opowiedzieli, czego dowiedzieli się i zapisz 
ich odpowiedzi na tablicy. Zapisz również następującą zasadę: 
Poprzez Ducha Świętego sami możemy się dowiedzieć,  
że Jezus Chrystus jest Odkupicielem ludzkości.

Pomóż uczniom zrozumieć, że pewnego dnia ich świadectwo 
zostanie wystawione na próbę przez jakąś osobę lub sytuację. 
Być może już do tego doszło. Rada Almy pokazuje nam, jak mo-
żemy pewnie i mocno trwać pomimo wyzwań, jakie napotykają 
nasze świadectwa. Zastanów się nad opowiedzeniem o sytuacji, 
kiedy twoje świadectwo stanęło przed wyzwaniem i o tym, jak 
się z nim uporałeś lub o tym, jak z podobnym wyzwaniem zma-
gał się ktoś znajomy. Możesz też przytoczyć historię z konferencji 
generalnej lub artykuł z któregoś z kościelnych czasopism. Mo-
żesz też poprosić o podzielenie się takim przeżyciem któregoś z 
uczniów.

Wyjaśnij, że kolejnym krokiem Almy było nauczanie ludzi o po-
trzebie pokuty. Możesz poprosić któregoś z uczniów o przeczyta-
nie fragmentu: Alma 5:50 oraz wypowiedzi Starszego Dallina H. 
Oaksa, która znajduje się w części 15., dzień 2. w przewodniku 
do studiowania ucznia. Poproś uczniów, aby opowiedzieli, dla-
czego ich zdaniem powinniśmy przeżywać każdy dzień tak, jak-
byśmy przygotowywali się na spotkanie z Panem.

Alma 7:10
Alma naucza w Gideon i Ammonihah
Przedstaw uczniom następujące sytuacje i poproś, aby myśleli 
o nich podczas omawiania nauk, jakie Alma przekazał ludziom 
w Gideon:

 1. Młoda kobieta rozumie, że Zadośćuczynienie może jej pomóc 
pokonać grzechy, lecz nie wierzy, że może jej pomóc w po-
ważnej chorobie, którą u niej zdiagnozowano.

 2. Młody mężczyzna bardzo przeżywa rozwód rodziców, ale nie 
szuka pomocy Zbawiciela.

 3. Młoda kobieta z trudnością stara się zapanować nad swoim 
wybuchowym charakterem. Nie zastanawiała się nad tym, jak 
może jej w tym pomóc Zadośćuczynienie.

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Alma 7:11–13 i 
zastanowienie się nad rzeczami, które Zbawiciel był gotów 
„przyjąć na Siebie” dla naszego dobra. Poproś kilkoro z uczniów 
o podsumowanie, czego te wersety uczą na temat Zadośćuczy-
nienia Jezusa Chrystusa. Zachęć ich także, by przyjrzeli się wykre-
sowi pokazującemu niektóre z bolączek, jakie trapią nas w życiu 
doczesnym (w lekcji na dzień 3. w przewodniku do studiowania 
ucznia).

Wyjaśnij uczniom, że dzięki mocy Zadośćuczynienia możemy 
zostać uwolnieni od bólu i goryczy, jakie towarzyszą życiowym 
cierpieniom. Upewnij się, że uczniowie rozumieją poniższą za-
sadę: Jezus Chrystus cierpiał, by zbawić nas od grzechu i 
śmierci oraz by pomóc nam przejść przez wyzwania życia 
doczesnego.

Zachęć uczniów, aby zastanowili się i opowiedzieli, co doradzi-
liby młodym mężczyznom i kobietom w trzech wspomnianych 
wcześniej sytuacjach. Zapytaj: W jaki sposób odnoszą się do tych 
sytuacji nauki Almy na temat Zadośćuczynienia?

Przypomnij uczniom o trzech obrazkach i fragmentach pism 
świętych dotyczących Almy w Ammonihah (lekcja dzień 4. w 
przewodniku do studiowania ucznia), które studiowali i do któ-
rych wymyślali podpisy. Możesz poprosić kilkoro z nich o prze-
czytanie podpisów, jakie sporządzili do historii o Almie i aniele. 
Poproś uczniów, aby podzielili się uczuciami na temat tego, w 
jaki sposób to doświadczenie odnosi się do następującej zasady: 
Kiedy bez ociągania odpowiadamy na słowa Pana, po-
maga nam On wypełniać Swoje przykazania.

Następna część (Alma 11–16)
Poproś uczniów, aby przygotowując się do studiowania roz-
działów przewidzianych na przyszły tydzień, zastanowili się nad 
następującymi pytaniami: Jak byście się czuli, gdybyście byli zmu-
szenie patrzeć, jak niewinni ludzie są zabijani z powodu swej 
wiary w Jezusa Chrystusa i Jego ewangelię? Jak sądzicie, jak 
czuli się w tej sytuacji Alma i Amulek? Co powiedzieli do siebie 
nawzajem, kiedy zobaczyli te wydarzenia? Co zrobili?
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Wprowadzenie
Kiedy Alma i Amulek nauczali ludzi w Ammonihah, pe-
wien prawnik o imieniu Zeezrom zaproponował Amu-
lekowi pieniądze, jeśli ten zaprzeczy istnieniu Boga. 
Zeezrom próbował również przekręcać słowa Amuleka 
i podważać to, czego nauczał on o Jezusie Chrystusie. 
Broniąc się przed podstępnymi pułapkami Zeezroma, 

Amulek złożył świadectwo, że zbawienie od grzechu 
przychodzi tylko przez Jezusa Chrystusa. Świadczył 
również, że cała ludzkość zmartwychwstanie i „wszyscy 
zostaną zaprowadzeni na sąd przed Chrystusa, Syna 
 Bożego, przed Boga Ojca i Ducha Świętego” w dniu 
sądu ostatecznego (Alma 11:44).

LEKCJA 76

Alma 11

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 11:1–25
Amulek odpiera pokusy Zeezroma i jego propozycje, by zaprzeczył istnieniu Boga
Poproś uczniów, aby pomyśleli o czymś, co posiadają, a co jest dla nich tak cenne, że nigdy 
by tego nie sprzedali. Niech kilkoro z nich opowie, o czym pomyśleli i dlaczego ta rzecz ma 
dla nich tak wielką wartość.

Wyjaśnij, że rozdział: Alma 11 stanowi kontynuację opowieści o tym, jak Alma i Amulek 
nauczali ludzi w Ammonihah. Kiedy Amulek nauczał, doszło do jego konfrontacji z praw-
nikiem o imieniu Zeezrom, który zaproponował pieniądze w zamian za coś, co było dla 
Amuleka niezwykle cenne.

Poproś uczniów o odnalezienie w wersetach: Alma 11:21–22 informacji o tym, ile pieniędzy 
Zeezrom zaoferował Amulekowi i w jakim celu to zrobił. Niech opowiedzą o tym, czego się 
dowiedzieli.

Zwróć uwagę na to, że wyjaśnienia Mormona dotyczące systemu monetarnego Nefitów 
znajdujące się w wersetach: Alma 11:4–19 pomagają nam ocenić wielkość łapówki Ze-
ezroma. Pomóż uczniom zrozumieć, że onti był miarą srebra o największej wartości (zob. 
Alma 11:6, 11–13). Jeden onti był równy tygodniowym zarobkom sędziego (zob. Alma 11:3, 
11–13), co oznaczało, że sześć ontich wynosiło tyle, ile sześć tygodniowych pensji sędziego.

• Dlaczego niektórym ludziom propozycja Zeezroma mogłaby się wydać interesująca?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 11:23–25.

• Co nam mówi o Amuleku jego odpowiedź?

• Co według wersetu: Alma 11:25 planował zrobić Zeezrom, gdyby Amulek przyjął jego 
propozycję? Pod jakimi względami przypomina to sposób, w jaki Szatan postępuje z 
ludźmi, kiedy ulegną oni jego pokusom?

Aby pomóc uczniom określić, dlaczego Amulek miał siłę, by oprzeć się pokusom Zeezroma, 
napisz na tablicy następujące zdanie: Nie … niczego, co byłoby wbrew Duchowi Pana.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wersetu: Alma 11:22. Niech reszta klasy odnaj-
dzie słowo, którym Amulek uzupełnił to zdanie.

• Jakie inne słowa moglibyśmy wpisać w tę lukę, które pomogłyby nam polegać na Duchu 
Świętym i opierać się pokusom? („zrobię”, „pomyślę” lub “obejrzę”).

Poproś uczniów, aby w oparciu o werset: Alma 11:22 sformułowali zasadę, która pomoże 
im pamiętać o tym, jak mogą pokonywać pokusy. Odpowiedzi mogą być różne, lecz po-
winny odzwierciedlać następującą zasadę: Kiedy polegamy na Duchu Świętym, mo-
żemy pokonywać pokusy. (Możesz zachęcić uczniów, by zapisali ją w swoich pismach 
świętych obok wersetu: Alma 11:22).

• W jaki sposób, waszym zdaniem, wrażliwość na podszepty Ducha Świętego może nam 
pomóc pokonywać pokusy?

Zapraszanie Ducha 
Świętego
Zachęcaj uczniów, by 
studiując razem pisma 
święte, starali się zapra-
szać Ducha Świętego. 
Działania, które zapra-
szają Ducha, to: szczera 
modlitwa, nauczanie na 
podstawie pism świę-
tych, składanie świadec-
twa, okazywanie miłości 
do Boga i bliźnich oraz 
dzielenie się duchowymi 
doświadczeniami. Od 
czasu do czasu możesz 
poczuć natchnienie, by 
pomóc uczniom rozpo-
znawać wpływ Ducha 
podczas lekcji.
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Przeczytaj poniższą radę Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów:

„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 osłaniani przed ata-
kami przeciwnika, jeśli dacie posłuch podszeptom, które pochodzą od Ducha 

Świętego” („Rada dla młodzieży”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 18).

Aby pomóc uczniom zrozumieć i poczuć, jak ważne jest podążanie za podszeptami Ducha 
Świętego, zadaj następujące pytania:

• W jakich sytuacjach młodzi ludzie mogą odczuwać pokusę, by postępować wbrew 
swoim świadectwom?

• Co wy robicie, aby polegać na mocy Ducha Świętego? W jaki sposób to wam pomaga?

• Kiedy Duch Święty pomógł wam pokonać pokusę?

Zachęć uczniów, aby stosowali to, czego się nauczyli, pamiętając przykład Amuleka następ-
nym razem, gdy będą kuszeni, aby zaprzeczyli swojej wierze. Złóż świadectwo, że jeśli będą 
żyć tak, by byli godni towarzystwa Ducha Świętego, będą mogli z większą pewnością siebie 
opowiadać się za prawdą i opierać się pokusom.

Alma 11:40
Amulek świadczy o Synu Bożym i niweczy starania Zeezroma, który próbuje 
zdyskredytować jego słowa
Zapytaj uczniów, czy ktoś starał się kiedyś podważyć ich wiarę lub jej zaprzeczyć poprzez 
spory lub podstępy. Poproś jedną lub dwie osoby, by opowiedziały o swoich doświadcze-
niach.

Wyjaśnij, że kiedy Zeezromowi nie powiodła się próba zmuszenia Amuleka, by zaprzeczył 
on istnieniu Boga, zmienił taktykę i zaczął atakować wiarę, jaką Amulek miał w Jezusa 
Chrystusa.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 11:26–35. Niech reszta 
klasy postara się odnaleźć, w jaki sposób Zeezrom próbował przekręcać słowa Amuleka. 
Niech uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli. Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos fragmentu: Alma 11:36–37. Niech pozostali uczniowie zwrócą uwagę 
na to, w jaki sposób Amulek skorygował kłamstwa, jakich nauczał Zeezrom. Niech ucznio-
wie przyjrzą się przypisowi 34n. (Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli przypis 
34n w swoich pismach świętych). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos frag-
mentu: Helaman 5:10–11.

• Dlaczego niemożliwe jest, abyśmy zostali zbawieni w naszych grzechach? Jaka jest róż-
nica między byciem zbawionym w grzechach a byciem zbawionym od grzechów?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 11:40. Wyjaśnij, że wer-
set ten zawiera zasadę, której musimy przestrzegać, abyśmy zostali zbawieni od naszych 
grzechów. Zapisz na tablicy następującą zasadę: Kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, 
możemy zostać odkupieni z naszych grzechów.

• Co dla was znaczy „mieć wiarę w Jezusa Chrystusa”?

• Dlaczego musimy mieć wiarę w Jezusa Chrystusa, abyśmy zostali zbawieni od naszych 
grzechów?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób wiara w Jezusa Chrystusa wiedzie przez 
pokutę do odkupienia, przeczytaj wypowiedź Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z Rady Pre-
zydenta Kościoła:

„Potrzebujemy silnej wiary w Chrystusa, by móc odpokutować. Nasza wiara 
musi opierać się na ‘właściwym pojmowaniu charakteru [Boga], Jego dosko-
nałości i przymiotów’ (Lectures on Faith [1985], str. 38). 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” („Punkt bezpiecznego powrotu”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 100).

Zachęcaj uczniów do 
stosowania zdobytej 
wiedzy w praktyce
Jeśli ktoś posiądzie wie-
dzę o jakiejś zasadzie 
ewangelii, lecz nie sto-
suje jej w praktyce, na-
uka nie jest zakończona. 
Ze stosowaniem wiedzy 
mamy do czynienia, gdy 
osoba przyjmuje prawdę 
w swoim sercu i umy-
śle, a następnie kieruje 
się nią w życiu. Zachęć 
uczniów, aby postępo-
wali w zgodzie z otrzy-
mywanymi duchowymi 
podszeptami, by móc 
stosować w życiu pozna-
wane prawdy ewangelii.
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ALMA 11

Podziel uczniów na pary. Poproś, aby w parach wyjaśnili sobie nawzajem, jak odpowiedzie-
liby komuś młodszemu na następujące pytania: (Możesz zapisać je na tablicy).

• Dlaczego muszę wierzyć w Jezusa Chrystusa, aby móc odpokutować i zostać zbawionym 
z grzechów?

• W jaki sposób wiara w Jezusa Chrystusa pomogła ci odpokutować?

Złóż świadectwo, że mając wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy odpokutować, zostać zba-
wieni od grzechu i otrzymać życie wieczne.

Alma 11:41–42
Amulek naucza o zmartwychwstaniu i sądzie całej ludzkości
Aby pomóc uczniom zastanowić się, dlaczego ważna jest świadomość, że ostatecznie 
zmartwychwstaniemy i zostaniemy osądzeni, zapytaj:

• Jak inaczej może wyglądać życie człowieka, jeśli wierzy, że nie ma życia po śmierci?

Napisz na tablicy słowa Zmartwychwstanie i Sąd. Poproś uczniów, aby po cichu zapoznali 
się z wersetami: Alma 11:41–45 i wyszukali jak najwięcej informacji na temat zmartwych-
wstania i sądu. Kiedy uczniowie będą opowiadać o tym, co znaleźli, zapisuj ich odpowiedzi 
na tablicy. Upewnij się, że wśród zdań na tablicy znajdzie się prawda mówiąca, że wszyscy 
ludzie, którzy żyją na ziemi, pewnego dnia zmartwychwstaną. Zwróć uwagę na prostą 
definicję zmartwychwstania zawartą w wersecie: Alma 11:45: „Aby ludzie nigdy więcej 
nie umierali. Ich dusze połączą się nierozerwalnie z ich ciałami, tworząc w ten sposób 
jedność”. (Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli to zdanie w swoich pismach). Kiedy 
uczniowie opowiedzą, czego się dowiedzieli, możesz im zasugerować, aby na górze strony 
swoich pism świętych zapisali następującą prawdę: Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa wszyscy ludzie zmartwychwstaną i zostaną osądzeni według swoich 
uczynków.

• Które z prawd zapisanych na tablicy motywują was, by przygotować się na spotkanie z 
Bogiem?

• Dlaczego prawdy dotyczące zmartwychwstania przynoszą sprawiedliwym spokój i 
 nadzieję?

Poproś uczniów, by po cichu przeczytali werset: Alma 11:46 i poszukali, jakie wrażenie 
 wywarły nauki Amuleka na Zeezromie.

• Dlaczego, waszym zdaniem, nauki Amuleka mogą wywołać w kimś taką reakcję?

• Które z nauk zawartych we fragmencie: Alma 11:41–45 mogły waszym zdaniem stano-
wić największy problem dla Zeezroma? Dlaczego?

Złóż świadectwo, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie zmartwych-
wstaną i staną przed Bogiem, „aby zostali osądzeni według swych czynów” (Alma 11:44). 
Daj uczniom chwilę na zastanowienie się nad tym, czego się dzisiaj nauczyli i w jaki spo-
sób dotyczy to ich osobiście. Możesz poprosić, by w swoich notatnikach lub dziennikach 
do studiowania odpowiedzieli na następujące pytania. (Możesz zapisać je na tablicy).

• Jak się czujesz, kiedy myślisz o tym, że zmartwychwstaniesz i zostaniesz osądzony?

• Co musisz zrobić, aby przygotować się do tego, żeby stanąć przed Bogiem?

• Jaki wpływ na twoje codzienne życiowe wybory ma twoja wiara w to, że zmartwych-
wstaniesz i zostaniesz osądzony?

Komentarz i tło historyczne
Alma 11:38–39. W jakim sensie Jezus Chrystus jest 
Wiecznym Ojcem?

Jeśli uczniowie potrzebują pomocy, by zrozumieć, w ja-
kim sensie Jezus Chrystus może być jednocześnie Synem 

Bożym i Wiecznym Ojcem, możesz nauczać lub omówić 
dodatkową propozycję do nauczania dla fragmentu: 
Mosjasz 15:1–9 w lekcji 60.
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Wprowadzenie
Po tym, jak ze względu na słowa Amuleka Zeezrom 
„zaczął drżeć pod wpływem wyrzutów sumienia” (Alma 
12:1), Alma powstał, aby dalej wyjaśniać nauki Amu-
leka. Skupił się na prawdach, które miały pomóc lu-
dziom w Ammonihah odpokutować za zatwardziałość 

ich serc i inne grzechy. Podkreślił znaczenie subtelnych 
sideł Szatana; sądu, jaki czeka wszystkich niegodziwych 
oraz planu odkupienia, dzięki któremu grzechy tych, 
którzy odpokutują, będą odpuszczone.

LEKCJA 77

Alma 12

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 12:1–7
Alma ujawnia plan Zeezroma — oraz przeciwnika — ludowi Ammonihah
Zgodnie z instrukcją na zamieszczonej ilustracji zawiąż na linie lub sznurze pętlę, czyli si-
dła. Zademonstruj, w jaki sposób działają sidła, trzymając pętlę przed cukierkiem lub bato-
nikiem leżącymi na stole. Poproś jednego z uczniów, aby sięgnął przez pętlę po smakołyk. 
Kiedy to zrobi, zaciśnij linę. (Uważaj, żeby nie zrobić uczniowi krzywdy).

Poproś jednego z uczniów, aby opowiedział klasie w skrócie, jak Zeezrom próbował złapać w 
sidła Amuleka (zob. Alma 11:21–25). Wyjaśnij, że kiedy Amulek przejrzał zamiary Zeezroma i 
mu odpowiedział, Alma również powstał, aby przemówić do Zeezroma i ludzi, którzy przysłu-
chiwali się tej dyskusji (zob. Alma 12:1–2). Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 
Alma 12:3–6 i odnaleźli słowa i wyrażenia, jakimi Alma opisał taktykę Zeezroma. (Możesz ich 
zachęcić, aby zaznaczyli te słowa i wyrażenia). Niech opowiedzą o tym, co znaleźli.

• Według czyjego planu działał Zeezrom?

• Jakie, według słów Almy, były zamiary diabła?

• Co pozwoliło Almie przejrzeć ten plan?

Poproś uczniów, aby sformułowali zasady, które podsumowują, czego nauczyli się z wer-
setu: Alma 12:3 na temat tego, jak mogą wykrywać podstępy przeciwnika. Choć uczniowie 
mogą używać różnych zwrotów, powinni odnaleźć następującą zasadę: Duch Święty 
może nam pomagać rozpoznawać podstępy przeciwnika. Możesz też przypomnieć 
uczniom, że podczas poprzedniej lekcji dowiedzieli się, że kiedy polegamy na Duchu Świę-
tym, możemy przeciwstawić się pokusom. Wyjaśnij, że aby pokonać pokusę czy podstęp, 
musimy najpierw je rozpoznać i dostrzec krzywdę, jaką mogą nam wyrządzić. Następnie 
musimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby ich uniknąć.

• Kiedy Duch Święty pomógł wam rozpoznać pokusę i jej uniknąć? (Kiedy uczniowie 
udzielą swoich odpowiedzi, możesz podzielić się też własnym doświadczeniem).

Daj uczniom kilka minut, aby napisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowa-
nia, w jaki sposób mogą zwiększyć swoją wrażliwość na podszepty Ducha Świętego, aby 
potrafili rozpoznawać sidła przeciwnika i ich unikać.

Alma 12:8–18
Alma naucza na temat sądu ostatecznego całej ludzkości
Zapytaj uczniów, jakie zawody ich interesują i jaką ścieżkę kariery chcieliby obrać. Niech 
kilkoro z nich opowie o swoich wymarzonych karierach. Zapytaj ich, ile mniej więcej będą 
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ich kosztować studia w college’u, na uniwersytecie lub w szkole zawodowej, zanim zdo-
będą wiedzę i umiejętności konieczne, aby odnieśli sukces w wybranej dziedzinie. Poproś 
jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Starszego Davida A. Bednara 
z Kworum Dwunastu Apostołów: Poproś, aby reszta uczniów odnalazła, co Starszy Bednar 
mówi o tym, ile wynoszą opłaty za duchową wiedzę.

„Duchowe zrozumienie […] nie może być [nam] dane tak po prostu. 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 wiadomo umysłem, można również poczuć sercem” („Czuwanie z całą 
wytrwałością”, Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 43).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 12:7–8. 
Poproś klasę o śledzenie tekstu i odszukanie dowodów na to, że Zeezrom zaczął płacić du-
chowe „czesne” konieczne do zdobycia duchowej wiedzy. Poproś uczniów, aby wyjaśnili, 
co w tych wersetach wskazuje na to, że serce Zeezroma zaczęło się zmieniać.

Zwróć uwagę, że Zeezrom zapytał Almę o zmartwychwstanie. Zamiast udzielenia natych-
miastowej odpowiedzi, Alma udzielił mu lekcji na temat zdobywania duchowej wiedzy. 
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 12:9–11. Poproś po-
zostałych uczniów, aby odnaleźli, czego Alma nauczał Zeezroma na temat zdobywania 
duchowej wiedzy. Wyjaśnij, że „tajemnice Boga to duchowe prawdy, które można poznać 
jedynie poprzez objawienie […], a dostąpić tego mogą ci, którzy są posłuszni ewangelii” 
(„Guide to the Scriptures”, „Mysteries of God”, adres internetowy: scriptures.lds.org). 
(Przed lekcją możesz zapisać to zdanie na tablicy. Możesz również zachęcić uczniów, by 
zapisali je w swoich pismach świętych obok wersetu Alma 12:9).

Poproś uczniów, aby własnymi słowami opowiedzieli, czego werset: Alma 12:9 uczy o tym, 
co musimy zrobić, aby otrzymać duchowe prawdy. (Sformułowania użyte przez uczniów 
mogą być różne, ale ich odpowiedzi powinny być wyrazem tego, że Pan objawi nam 
duchowe prawdy wedle naszego posłuszeństwa Jego słowom i gorliwości, z jaką je 
wypełniamy. Możesz zachęcić uczniów, by zapisali tę zasadę w swoich pismach świętych 
obok wersetu: Alma 12:9).

• Jaka jest zależność między stanem naszego serca a zdolnością przyjmowania duchowych 
prawd?

Zwróć uwagę, że w wersecie: Alma 12:10–11 jest mowa o diametralnie różnych konse-
kwencjach, jakie spotkają tych, którzy nie utwardzają swych serc na prawdę i tych, którzy 
to czynią.

• Jaki wpływ na wasze pragnienie poszukiwania głębszej duchowej wiedzy ma świado-
mość tych konsekwencji?

Wyjaśnij, że po omówieniu zasad zdobywania duchowej wiedzy Alma odpowiedział na 
pierwotne pytanie Zeezroma. Poproś uczniów, aby własnymi słowami wyjaśnili, o co 
Zeezrom pytał w wersecie: Alma 12:8. Poproś, aby po cichu przeczytali fragment: Alma 
12:12–15 i odszukali, czego Alma nauczał Zeezroma na temat zmartwychwstania i sądu. 
Gdy uczniowie będą zajęci czytaniem, zapisz na tablicy: Odpowiemy przed Bogiem za na-
sze… , … i …

Kiedy uczniowie skończą czytać, poproś ich, aby uzupełnili luki w zdaniu: Odpowiemy 
przed Bogiem za nasze myśli, słowa i uczynki.

• Jak myślicie, jakie wrażenie ta prawda mogła wywrzeć na Zeezromie? (Niech ucznio-
wie poszukają odpowiedzi w wersetach: Alma 14:6 and 15:3). Jak myślicie, dlaczego 
ta prawda poraziła Zeezroma z tak wielką siłą? (Możesz podkreślić, że Zeezrom nie 
troszczył się jedynie o siebie samego. Martwił się o ludzi, którzy z jego winy zboczyli z 
właściwej drogi).

• Jakie myśli, słowa i uczynki sprawiają ludziom trudność i mogą ich potępić, jeśli za nie 
nie odpokutują? (Aby pomóc uczniom zastanowić się nad tym, jaki wpływ mają ich wy-
bory dotyczące rozrywki i mediów na myśli, słowa i uczynki oraz aby to omówić, możesz 
sięgnąć do wskazówek na temat rozrywki i mediów zawartych w broszurze Dla wzmoc-
nienia młodzieży ).

• Jak pamiętanie o tej prawdzie wpłynie na wasze codzienne wybory?

Poproś uczniów, aby wstawili odnośnik do fragmentu: Mosjasz 4:30 przy wersecie: Alma 
12:14 i  poproś jednego z nich o przeczytanie na głos wersetu: Mosjasz 4:30. (Możesz 
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zasugerować uczniom, aby zaznaczyli ten odnośnik na kolorowo). Jeśli czas pozwoli, niech 
uczniowie wrócą do tego, co napisali na temat pogłębiania swojej wrażliwości na pod-
szepty Ducha Świętego. Poproś ich, aby dodali do swoich przemyśleń kilka słów na temat 
tego, jak świadomość osobistej odpowiedzialności przed Bogiem wpływa na ich pragnienie, 
by umieć rozpoznawać pokusy i się im opierać.

Alma 12:19–37
Alma wyjaśnia, jak plan odkupienia pomaga nam pokonywać skutki Upadku
Pokaż uczniom ilustrację: Adam i Ewa klęczą przy ołtarzu (Album Ewangelia w malarstwie 
[2009], nr 4). Wyjaśnij, że człowiek o imieniu Antionah, jeden z głównych przywódców w 
Ammonihah, miał pytania dotyczące tego, czego Alma i Amulek nauczali na temat zmar-
twychwstania. Przyszedł zapytać Almę, jak to możliwe, że ludzkość stanie się nieśmier-
telna. (Zob. Alma 12:20–21).

Zapytaj uczniów, na ile pewnie czuliby się, wyjaśniając, że możemy zostać odkupieni od 
konsekwencji Upadku, komuś, kto nie jest członkiem naszego Kościoła. Aby pomóc im 
przygotować się do nauczania tej prawdy innych ludzi, poproś, aby zapoznali się z wer-
setami z poniższej tabeli i w odpowiednich kolumnach wpisali, czego się dowiedzieli. 
(Możesz narysować tę tabelę na tablicy przed rozpoczęciem lekcji. Poproś uczniów, aby 
przerysowali ją w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania).

Skutki Upadku  
(Alma 12:22, 24)

Co Bóg uczynił, aby umoż-
liwić nasze odkupienie 
(Alma 12:24–25, 28–33)

Co my musimy zrobić, 
abyśmy zostali odkupieni 
(Alma 12:24, 30, 34, 37)

Poproś uczniów, aby uzupełnili tabelę. Niektórym z nich może być potrzebna twoja pomoc. 
(Jednym ze sposobów pomocy uczniom w zrozumieniu pism świętych jest wskazywanie 
im przypisów. Na przykład odsyłacz znajdujący się w przypisie 22w może pomóc im zrozu-
mieć, co oznacza, że wszyscy ludzie stali się zgubieni i upadli). Kiedy uczniowie uzupełnią 
tabelę, zadaj im następujące pytania. (Możesz zapisać je przed lekcją na tablicy, aby ucznio-
wie mogli zastanawiać się nad swoimi odpowiedziami podczas pracy z tabelą).

• W jaki sposób Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa pozwala nam pokonać skutki 
Upadku? (Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa przezwyciężymy śmierć fizyczną 
poprzez zmartwychwstanie. Zaś dzięki Zadośćuczynieniu Zbawiciela i osobistej pokucie, 
możemy powrócić do Boga z naszego „zgubionego i upadłego” stanu).

• Co jest celem tego życia, według nauk Almy zapisanych w wersecie: Alma 12:24? (Po-
wiedział on, że to życie jest okresem przygotowania na spotkanie Boga. Możesz za-
proponować, by uczniowie zaznaczyli w wersecie: Alma 12:24 wyrażenia, które nauczają 
tej prawdy).

Aby pomóc uczniom odnieść do siebie to, czego się dowiedzieli, zadaj im następujące 
pytania:

• W jaki sposób poznanie celu życia pomaga ci nim kierować?

• Jak wiara w Ojca w Niebie oraz Jezusa Chrystusa pomaga ci przygotować się na spotka-
nie z Nimi?

Na zakończenie złóż swoje świadectwo o tym, że teraz jest czas na to, by przygotować się 
na spotkanie z Bogiem.

Pomaganie 
poszczególnym uczniom
Podczas wykonywania 
zadań na lekcji po cichu 
chodź między uczniami, 
aby służyć pomocą tym, 
którzy jej potrzebują 
i pomagać wszystkim 
skoncentrować się na 
pracy. Pomoże ci to 
wzmacniać relację z po-
szczególnymi uczniami 
i lepiej rozumieć ich 
potrzeby.



289

ALMA 12

Komentarz i tło historyczne
Alma 12:24. „Okres próby”

Pośród wszystkich pism świętych wyrażenia „okres 
próby” i „okres wykazania się” pojawiają się jedynie 
w księdze Almy (zob. Alma 12:24; 42:4, 10, 13). Starszy 
L. Tom Perry z Kworum Dwunastu Apostołów opisał ten 
okres wykazania się następująco:

„Głównym celem ziemskiego życia jest umożliwienie 
naszym duchom — istniejącym przed powstaniem 
świata — połączenia z naszym ciałem na czas wspa-

niałej szansy w życiu doczesnym. Współistnienie tych 
dwóch rzeczy daje nam szansę wzrostu, rozwoju i doj-
rzewania, które są możliwe tylko wówczas, gdy duch i 
ciało są zjednoczone. W ciele doświadczamy prób i na-
zywa się to okresem próby naszego życia. To czas nauki 
i sprawdzianu, dzięki którym pokazujemy, że jesteśmy 
godni szans, które niesie wieczność. To wszystko jest 
częścią boskiego planu naszego Ojca, który On przy-
gotował dla Swoich dzieci” („Proclaim My Gospel from 
Land to Land”, Ensign, maj 1989, str. 14).
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Wprowadzenie
Kiedy Alma zaczął nauczać zbuntowanych ludzi w 
Ammonihah, spierali się z nim, pytali: „Kim jesteś?” i 
kwestionowali jego autorytet (zob. Alma 9:1–6). Znaj-
dowali się w stanie odstępstwa, gdyż przyjęli nauki Ne-
hora — polegające na wypaczaniu religii dla osiągnięcia 
osobistych zysków (zob. Alma 1:2–15; 15:15; 16:11). W 
przeciwieństwie do tego, co głosił Nehor, Alma nauczał 
ich na temat „wyższego kapłaństwa Boga”, którego ce-

lem jest doprowadzanie ludzi do pokuty i pomoc im, by 
weszli do odpoczynku Pana (zob. Alma 13:6). Przytoczył 
przykład Melchizedeka, który głosił na temat wiary i 
pokuty oraz pomógł swemu ludowi żyć w pokoju. Alma 
nauczał też o życiu przed stworzeniem świata oraz o 
ustanawianiu przed narodzeniem. Swoje kazanie za-
kończył wezwaniem, by ludzie posłuchali jego słów, aby 
mogli się przygotować na wejście do odpoczynku Pana.
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Alma 13

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 13:1–12
Alma naucza mieszkańców Ammonihah na temat powołania wyższych kapłanów
Wyjaśnij, że rozdział: Alma 13 zawiera nauki Almy dotyczące grupy ludzi, którzy pełnią w 
Kościele niezmiernie ważną rolę. W istocie wszyscy członkowie Kościoła są błogosławieni 
dzięki ich służbie.

Powiedz uczniom, że znają osoby, które należą do tej grupy. Następnie poproś ich, żeby 
po cichu przeczytali werset: Alma 13:1 i dowiedzieli się, o jakich ludziach mowa. Kiedy już 
przeczytają ten werset, zaproponuj, aby przeczytali również fragmenty: Alma 13:10, 14 oraz 
Nauki i Przymierza 107:1–3. Możesz zasugerować, żeby zapisali te odsyłacze na marginesie 
obok wersetu: Alma 13:1.

Zwróć uwagę, że Alma mówił o kapłanach według porządku Syna Bożego, co oznacza 
Kapłaństwo Melchizedeka. Innymi słowy mówił o mężczyznach, którzy piastowali urząd 
wyższego kapłana w Kapłaństwie Melchizedeka. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie 
wypowiedzi Starszego Bruce’a R. McConkie z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Nefici, którzy byli wierni i oddani, przestrzegając prawa Mojżesza, posiadali Kapłaństwo 
Melchizedeka, co oznacza, że mieli pełnię ewangelii. […] Niektóre z najcenniejszych infor-
macji na temat Kapłaństwa Melchizedeka pochodzą z rozdziału: Alma 13” (The Promised 
Messiah [1978], str. 421).

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście w swoim życiu dzięki Kapłaństwu Melchizedeka? 
(Uczniowie mogą wymienić dar Ducha Świętego, błogosławieństwa patriarchalne oraz 
inne błogosławieństwa kapłańskie, przywództwo Władz Naczelnych oraz lokalnych 
przywódców, takich jak biskupi i prezydenci gmin, oraz błogosławieństwa, jakie otrzy-
mali dzięki przymierzom, które ich rodzice zawarli w świątyni. Mogą też wspomnieć 
o obrzędach chrztu i sakramencie, których dokonuje się z upoważnienia Kapłaństwa 
Aarona, lecz pod kierownictwem przywódców Kapłaństwa Melchizedeka).

Napisz na tablicy lub rozdaj na kartkach podane pytania. Daj uczniom czas, aby przeczytali 
fragment: Alma 13:2–10 i znaleźli na nie odpowiedzi.

Kiedy po raz pierwszy zostali powołani i przygotowani posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka? 
(Zob. Alma 13:3–5).

Jaki obowiązek mają wszyscy posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka? (Zob. Alma 13:6).

Które wyrażenia w wersecie: Alma 13:7 opisują Kapłaństwo Melchizedeka?

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby zostać ustanowionym do Kapłaństwa Melchizedeka? (Zob. 
Alma 13:10).

Po upływie stosownego czasu poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. Możesz 
wypisać ich odpowiedzi na tablicy.

Nauczanie uczniów 
zamiast nauczania 
treści lekcji
Najważniejszym prio-
rytetem jest dla ciebie 
pomoc uczniom zrozu-
mieć prawdy ewangelii 
i stosować je w życiu. 
Wystrzegaj się pokusy, 
by pośpiesznie realizo-
wać lekcję tylko po to, 
by omówić cały materiał. 
Pamiętaj, że nauczasz lu-
dzi, a nie treści lekcji.
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Aby pomóc uczniom głębiej zrozumieć i omówić to, co przeczytali, rozważ zadanie im na-
stępujących pytań:

• W jaki sposób służba posiadaczy kapłaństwa pomaga nam zrozumieć, jak poszukiwać 
odkupienia w Jezusie Chrystusie? (Zob. Alma 13:2, 8, 16. Poprzez swój przykład, nauki 
oraz obrzędy, jakich dokonują, wskazują nam drogę do Zbawiciela).

• Co miał na myśli Alma, kiedy powiedział, że Bóg „powołał […] i przygotował [wyższych 
kapłanów] od założenia świata”? (Alma 13:3). (Oznacza to, że niektórzy mężczyźni 
zostali ustanowieni na określone urzędy kapłańskie jeszcze przed przyjściem na ziemię).

Aby pomóc uczniom zrozumieć kwestię ustanawiania przed narodzeniem i tego, jak od-
nosi się ona do ich życia, możesz poprosić, aby któryś z nich odczytał następujące wypo-
wiedzi.

Prorok Józef Smith nauczał: „Każdy człowiek, który ma powołanie, by czynił posługę 
mieszkańcom świata, został ustanowiony do tego celu podczas Wielkiej Narady w niebie, 
która miała miejsce przed stworzeniem tego świata. Przypuszczam, że zostałem ustano-
wiony do tego właśnie urzędu podczas Wielkiej Narady” (Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith [2007], str. 511).

Prezydent Spencer W. Kimball powiedział: „Zanim przyszliśmy na ten świat, wiernym 
kobietom dane były pewne obowiązki, podczas gdy wierni mężczyźni zostali ustanowieni 
przed narodzeniem do pewnych powołań kapłańskich. Chociaż teraz nie pamiętamy 
szczegółów, nie zmienia to wspaniałej rzeczywistości tego, na co kiedyś się zgodziliśmy” 
(Teachings of Presidents of the Church: Spencer W. Kimball [2006], str. 215–216).

• Czego werset: Alma 13:3 uczy o tym, co musimy uczynić, aby wypełnić misje, które 
zostały nam wyznaczone przed narodzeniem?

• Kiedy mężczyzna zostaje ustanowiony na urząd w kapłaństwie, jakie powinno mieć to 
dla niego znaczenie? (Zob. Alma 13:8. Pamiętaj, że na to pytanie mogą odpowiadać za-
równo młode kobiety, jak i młodzi mężczyźni. Mogą oni wiele skorzystać z wysłuchania 
odpowiedzi koleżanek).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Alma 13:11–12 i odnalezienie, w jaki 
sposób posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka, o których mówił Alma, zmienili się dzięki 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

• Co, według was, znaczą słowa, że czyjeś „szaty stały się śnieżnobiałe przez krew Ba-
ranka”?

• Jak sądzicie, dlaczego posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka muszą się zmienić pod 
wpływem Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa? W jaki sposób możemy podążać za ich 
przykładem?

Przypomnij uczniom, że Alma nauczał tych prawd ludzi w Ammonihah. Wielu z nich było 
„wyznania Nehora” (Alma 14:18; 15:15), czyli przyjęło jego nauki. Nehor to człowiek, który 
głosił fałszywą doktrynę, którą Alma nazwał „[wypaczaniem] religii” (zob. Alma 1:12–15).

• Czym różnią się wierni posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka od tych, którzy posłuchali 
nauk Nehora? (Możesz poprosić uczniów o przejrzenie fragmentu: Alma 1:2–6 i odnale-
zienie różnic między wypaczoną religią Nehora a Kapłaństwem Melchizedeka).

• Ludzie w Ammonihah byli wcześniej nauczani o Kapłaństwie Melchizedeka i otrzymy-
wali jego mocą błogosławieństwa (zob. Alma 9:21; 13:1). Jak myślicie, dlaczego ważne 
było przypomnienie ludowi Ammonihah to, czego wcześniej dowiedzieli się o Kapłań-
stwie Melchizedeka?

• Czego, jak dotąd, dowiedzieliście się o kapłaństwie podczas tej lekcji? (Uczniowie mogą 
podać wiele różnych odpowiedzi. Powinny one odzwierciedlać następujące prawdy: 
obrzędy kapłańskie oraz służba posiadaczy kapłaństwa pomagają nam zwracać się 
do Jezusa Chrystusa i szukać u Niego odkupienia).

Możesz zasugerować uczniom, aby zapisali tę i inne odnalezione przez siebie zasady w 
swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania. Jeśli czas pozwoli, poproś ich, aby na-
pisali, w jaki sposób te zasady mogą wpłynąć na ich postrzeganie mocy i błogosławieństw 
kapłaństwa.
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Alma 13:13–20
Alma naucza o Melchizedeku, wielkim wyższym kapłanie, który ustanowił pokój 
pośród swego ludu
Napisz na tablicy następujące słowa i wyrażenia: wyższy kapłan, król, człowiek wielkiej 
wiary, głosił pokutę, ustanowił pokój, książę pokoju, panował po swoim ojcu. Po napisaniu 
każdego słowa lub wyrażenia zrób pauzę i pozwól uczniom zgadywać — bez zaglądania 
do pism świętych — o kim Alma wyrażał się w ten sposób. (Opisywał Melchizedeka). Jeśli 
uczniom nie uda się odgadnąć, a wypiszesz już na tablicy wszystkie określenia, pozwól im 
przeczytać fragment: Alma 13:14.

Jeśli niektórzy z uczniów odpowiedzieli, że Alma mówił o Jezusie Chrystusie, zapytaj ich, 
dlaczego opis prawego wyższego kapłana przywiódł im na myśl Zbawiciela. Pomóż im 
zrozumieć, że posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka są „na wzór kapłaństwa Syna, Jedno-
rodzonego syna Ojca” (Alma 13:9; zob. także NiP 107:2–4). Podkreśl, że posiadacze Ka-
płaństwa Melchizedeka powinni w swej służbie i naukach z całych sił starać się naśladować 
przykład Jezusa Chrystusa. Przypomnij też uczniom, że obrzędy dokonywane z upoważ-
nienia Kapłaństwa Melchizedeka pomagają nam zbliżyć się do Zbawiciela.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 13:14–19. Zachęć klasę, 
aby pomyślała, jak niegodziwi mieszkańcy Ammonihah mogli skorzystać z nauki o Melchi-
zedeku.

• Jakimi słowami został opisany lud Melchizedeka w wersecie: Alma 13:17? Pod jakimi 
względami ten lud przypominał ludzi w Ammonihah? (Zob. Alma 8:9; 9:8).

• Co uczynił Melchizedek jako przywódca swego ludu? Jaki wpływ miało na ludzi jego 
przywództwo? Jak jego wpływ różnił się od tego, jaki w Ammonihah wywierali ci, którzy 
podążyli za naukami Nehora? (Zob. Alma 8:17; 10:27, 32).

Poproś uczniów o streszczenie wersetów: Alma 13:16–18 i powiedzenie własnymi sło-
wami, jakich prawd te wersety nauczają na temat obowiązków przywódców kapłańskich. 
Upewnij się, że pośród proponowanych odpowiedzi znajdzie się myśl, że przywódcy 
kapłańscy pomagają nam zwracać się do Jezusa Chrystusa, odpokutowywać i żyć w 
pokoju. (Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali swoje podsumowania w pismach świętych 
przy fragmencie: Alma 13:16–18). Zwróć uwagę, że inni przywódcy kościelni, tacy jak przy-
wódczynie Stowarzyszenia Pomocy i Organizacji Młodych Kobiet, są niezwykle ważnymi 
uczestnikami tej pracy. Służąc u boku przywódców kapłańskich, pomagają wieść osoby i 
rodziny ku Chrystusowi.

• Jak zostaliście pobłogosławieni dzięki służbie przywódców w Kościele?

Alma 13:21–31
Alma zaprasza ludzi, by usłuchali głosu Pana i weszli do Jego odpoczynku
Poproś uczniów, aby odnaleźli myśl, która przewija się w wersetach: Alma 13:12, 13, 16, 29. 
Powinni odnaleźć w nich słowo odpoczynek i wyrażenie „odpoczynek Pana”. Możesz ich 
zachęcić, aby zaznaczyli to pojęcie w każdym wersecie. Aby pomóc uczniom zrozumieć, 
co to znaczy wejść do odpoczynku Pana w tym życiu oraz po śmierci, przeczytaj poniższe 
wypowiedzi:

„Starożytni prorocy mówią o ‘wchodzeniu do odpoczynku Boga’ [zob. Alma 12:34; NiP 
84:23–24]. Co to znaczy? Według mego pojmowania oznacza to wejście do wiedzy i miłości 
Bożej, mając wiarę w Jego cel i plan, do tego stopnia, że wiemy, że mamy rację i nie poszu-
kujemy już niczego innego” (Joseph F. Smith, Teachings of Presidents of the Church: Joseph F. 
Smith [1998], str. 56).

„Prawdziwi święci wchodzą do odpoczynku Pana podczas tego życia i dzięki wierności 
prawdzie trwają w tym błogosławionym stanie, aż spoczną z Panem w niebie. […] Odpo-
czynek Pana w wiecznym sensie oznacza odziedziczenie życia wiecznego, osiągnięcie pełni 
Pańskiej chwały” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, wyd. drugie [1966], str. 633).

Wyjaśnij, że Alma nawoływał ludzi w Ammonihah do pokuty i do tego, by przygotowali się 
na przyjście Chrystusa (zob. Alma 13:21–26). Następnie podał im zasady, którymi muszą 
się kierować, aby wejść do odpoczynku Pana.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali werset: Alma 13:27.
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• Jakie słowa w wersecie: Alma 13:27 wskazują na to, jakie uczucia Alma żywił wobec ludzi 
i swojego przesłania?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 13:27–29. Niech po-
zostali uczniowie odszukają zasady, jakimi Alma pragnął, by kierowali się ludzie. Poproś 
uczniów, by je wypisali. Na przykład mogą oni powiedzieć, że kiedy z pokorą przyj-
miemy zaproszenie do pokuty, Duch poprowadzi nas do odpoczynku Pana.

Poproś uczniów, aby wypisali sobie cele, odnoszące się do tego, jak będą stosować się do 
rady zawartej w wersetach: Alma 13:27–29. Złóż świadectwo, że możemy wejść do odpo-
czynku Pana w tym życiu oraz w życiu następnym, jeśli będziemy przestrzegać zasad,  
o których nauczał Alma.
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Wprowadzenie
Kiedy ludzie w Ammonihah wysłuchali nauk Almy i 
Amuleka, niektórzy z nich uwierzyli i odpokutowali. 
Większość mieszkańców miasta wpadła jednak w gniew 
i pragnęła zniszczyć obu proroków oraz tych, którzy 
uwierzyli w ich słowa. Alma i Amulek zostali aresz-
towani, skazani i ostatecznie wtrąceni do więzienia. 

Niegodziwi ludzie z Ammonihah wypędzili mężczyzn, 
którzy uwierzyli, a ich żony i dzieci spalili na stosie. 
Almę i Amuleka zmuszono zaś, by na to patrzyli. Po 
wielu dniach Pan uwolnił Almę i Amuleka z więzienia i 
zniszczył niegodziwych przywódców Ammonihah.

LEKCJA 79

Alma 14

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 14:1–13
Alma i Amulek są uwięzieni, a wierzący mieszkańcy Ammonihah zostają 
wypędzeni lub spaleni
Zachęć uczniów, aby pomyśleli o wyzwaniach, z którymi zmagali się w przeszłości i z któ-
rymi borykają się obecnie. Niech jeden z nich przeczyta na głos następującą wypowiedź:

„Przeciwności mają różne źródła. Czasami możesz napotkać próby, które są konsekwencją 
twej dumy czy nieposłuszeństwa. Prób tych można uniknąć, prowadząc prawe życie. Inne 
stanowią po prostu naturalny etap życia i mogą pojawić się wtedy, kiedy żyjemy w prawo-
ści. Na przykład: możesz doświadczyć prób w postaci choroby, niepewności lub śmierci 
bliskich ci osób. Czasami przeciwności mogą pojawić się jako następstwo złych wyborów 
czy raniących słów i uczynków innych osób.

Twoje powodzenie i szczęście, zarówno doczesne, jak i wieczne, w dużej mierze zależą od tego, 
w jaki sposób reagujesz na trudy życia” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 127).

Wyjaśnij, że podczas dzisiejszej lekcji uczniowie będą omawiać dzieje ludzi, którzy do-
świadczyli niezmiernie ciężkich prób. Większość z ich cierpień została zadana przez inne 
osoby. Zachęć uczniów, by rozważyli, w jaki sposób omawiane prawdy odnoszą się do ich 
życia niezależnie od tego, z jakiego rodzaju próbami mają oni do czynienia.

Napisz na tablicy:

Alma i Amulek  Zeezrom  Nawróceni mężczyźni  Nawrócone kobiety i dzieci

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 14:1–10. Niech pozo-
stali uczniowie śledzą tekst i poszukają przykładów cierpień, jakich doznały osoby wypi-
sane na tablicy.

• Co przeżyli ci ludzie? (Odpowiedzi uczniów zapisuj na tablicy).

Zwróć uwagę, że kiedy Amulek zobaczył cierpienie kobiet i dzieci, chciał użyć mocy 
kapłańskiej, by je uratować. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: 
Alma 14:11 i poproś pozostałych uczniów, by zobaczyli, co Alma odpowiedział na prośbę 
 Amuleka.

• Dlaczego Pan pozwolił, aby te kobiety i dzieci spłonęły na stosie? (Być może będziesz 
musiał wytłumaczyć znaczenie tego wersetu. Pan pozwolił, by ludzie cierpieli, aby ich 
śmierć była świadectwem przeciwko tym, którzy ich zabili. Zob. także Alma 60:13).

• Jak, według Almy, kobiety i dzieci miały zostać pobłogosławione za ufność, jaką pokła-
dały w Panu?

Możesz podkreślić, że w tym konkretnym przypadku wolą Pana było, że pozwolił, aby 
ludzie cierpieli. Jednak nie zawsze tak jest. Zapewnij uczniów, że Pan ich kocha i pragnie, 
aby byli szczęśliwi i aby ich życie przepełniał spokój. Jeśli ktoś wyrządza im krzywdę lub 
w jakikolwiek sposób ich wykorzystuje, powinni szukać pomocy u rodzica lub przywódcy 
kościelnego, aby rozwiązać ten problem.
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• Z jakich jeszcze powodów Pan może zezwolić, abyśmy cierpieli? (Przykładowe odpo-
wiedzi: pragnie, abyśmy zrozumieli konsekwencje niemądrych decyzji, chce, abyśmy 
rozwijali cierpliwość, pragnie, abyśmy rozwinęli w sobie empatię dla innych cierpiących 
oraz chce, abyśmy zrozumieli, że musimy na Nim polegać).

Zapisz na tablicy następującą prawdę: Kiedy pokładamy ufność w Panu, On wzmacnia 
nas w czasie naszych prób. Następnie poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
fragmentu: Alma 14:12–13.

• W jaki sposób słowa Almy świadczą o tym, że ufał on Panu?

Możesz poprosić jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Starszego 
Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Przykład Almy i Amuleka jest pouczający. Kiedy starali się oni szerzyć po-
śród mieszkańców Ammonihah dobrą nowinę, zostali wzięci w niewolę. 
Amulek zaufał swemu bardziej doświadczonemu towarzyszowi, a Alma 
przywiódł go do głębszego zaufania Panu. Zmuszony do patrzenia, jak ko-
biety i dzieci giną w ogniu, Amulek powiedział: ‘Może nas także spalą’. Od-
powiedź Almy brzmiała: ‘Niech się stanie wola Pana’ — to nadrzędna zasada. 

‘Jednak nasza praca nie jest ukończona, nie zostaniemy więc spaleni’ (Alma 14:12–13; kur-
sywa dodana]” („To Be Healed”, Ensign, maj 1994, str. 8).

„To życie jest doświadczaniem przemożnego zaufania — zaufania Jezusowi Chrystusowi. 
[…] Zaufać oznacza być posłusznym, nie wiedząc na początku, co będzie na końcu (Przy-
powieści 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).

Wyjaśnij, że w wersetach: Alma 14:14–29 uczniowie odnajdą więcej przykładów tego, jak 
bardzo Alma i Amulek ufali Panu. Zobaczą również, jak Pan ich wzmocnił, by mogli wyko-
nywać Jego dzieło.

Alma 14:14–29
Bóg uwalnia Almę i Amuleka z więzienia i niszczy niegodziwych przywódców 
Ammonihah
Podziel klasę na dwie połowy. Niech pierwsza grupa zapozna się z wersetami: Alma 
14:14–19, druga zaś z wersetami: Alma 14:20–25. Niech wszyscy uczniowie odszukają, ja-
kich cierpień zaznali Alma i Amulek z rąk niegodziwych przywódców Ammonihah. Kiedy 
uczniowie skończą czytać, poproś, aby opowiedzieli o tym, co znaleźli. Wypisz ich odpo-
wiedzi na tablicy pod nagłówkiem „Alma i Amulek”.

• Która z tych prób byłaby dla was najtrudniejsza? Dlaczego?

• Czy widzieliście ludzi, którzy doświadczali prób, mimo że starali się wieść prawe życie?

Poproś uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 14:25–29. Niech reszta klasy 
śledzi tekst i odnajdzie, co Pan uczynił, aby wyzwolić Almę i Amuleka z więzienia. Aby 
pomóc uczniom rozpoznać i zrozumieć zasady, o których mowa w tych wersetach, zadaj 
wybrane lub wszystkie z poniższych pytań:

• Dlaczego Alma i Amulek byli w stanie otrzymać moc i siłę od Pana? (Zob. Alma 14:26, 
28).

• Jakich zasad możemy się nauczyć z pobytu Almy i Amuleka w więzieniu? (Odpowiedzi 
uczniów mogą być różne, lecz powinny odzwierciedlać prawdę, że  kiedy będziemy 
wzywać Pana z wiarą, On doda nam sił w naszych cierpieniach i wyratuje nas 
na własny sposób i w czasie, który sam wyznaczy. Możesz zachęcić uczniów, aby w 
wersetach: Alma 14:26, 28 zaznaczyli wyrażenia, które podkreślają tę zasadę).

• W jaki sposób ludzie mogą wykazywać się wiarą w Jezusa Chrystusa, kiedy przechodzą 
trudne chwile?

Zachęć uczniów, by opowiedzieli o sytuacjach, kiedy byli świadkami siły, jaką możemy 
otrzymać w życiu, kiedy polegamy na wierze w Jezusa Chrystusa i z pokorą Go słuchamy. 
Mogą podzielić się własnymi doświadczeniami lub doświadczeniami z życia osób, które 
znają. Ty również możesz podać przykład z własnego życia lub opowiedzieć o kimś, kogo 
znasz.

Osobiste doświadczenia
Uczniowie skorzystają z 
wzajemnego dzielenia 
się swoimi doświadcze-
niami. Zachęcaj ich, aby 
o swoich przeżyciach 
opowiadali w sposób, 
który zaprasza wpływ 
Ducha Świętego i zbliża 
ich do Zbawiciela. 
Doradź, by nie dzielili 
się doświadczeniami, 
które są zbyt osobiste 
lub prywatne, lub które 
mogłyby wywołać zaże-
nowanie lub poczucie 
wstydu.
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Na zakończenie złóż świadectwo o mocy Pana, by dodawać nam sił i ratować nas z opresji 
na Jego własny sposób i w wyznaczonym przez Niego czasie. Zapewnij uczniów, że kiedy 
ufamy Panu, On dodaje nam sił i mocy, abyśmy przetrwali nasze próby.

Komentarz i tło historyczne
Alma 14:7–11. „Pan przyjmuje ich do siebie w 
chwale”

Choć bolejemy nad śmiercią sprawiedliwych, radujemy 
się, wiedząc, że otrzymają swoją nagrodę w świecie 
duchów (zob. Alma 40:12), a ich ostatecznym przezna-
czeniem jest królestwo celestialne (zob. NiP 76:50–70). 
Pan powiedział: „ci, co umrą we mnie, nie zakosztują 
śmierci, bowiem słodką im będzie” (NiP 42:46). Prezy-
dent Joseph F. Smith wyjaśnił:

„Prawdą jest, że jestem na tyle słaby, by szlochać, gdy 
umierają moi przyjaciele i bliscy. Mogę ronić łzy nad 
cierpieniem bliźnich. Z całej duszy współczuję dzieciom 
ludzkim. Płaczę z tymi, którzy płaczą, raduję się z tymi, 
którzy się radują, lecz nie mam powodu, by rozpa-
czać czy się smucić z powodu tego, że śmierć jest na 
tym świecie. […] Wszelki strach przed śmiercią został 
odjęty Świętym w Dniach Ostatnich. Nie obawiają się 
oni śmierci doczesnej, ponieważ wiedzą, że przychodzi 

ona w wyniku występku Adama, zatem dzięki pra-
wości Jezusa Chrystusa, życie zostanie im wrócone i, 
choć umarli, będą żyć ponownie. Posiadłszy tę wiedzę, 
radują się oni nawet w obliczu śmierci, wiedzą bowiem, 
że powstaną z martwych i spotkają się znowu po dru-
giej stronie” (w: Conference Report, październik 1899, 
str. 70).

Starszy Bruce R. McConkie, członek Kworum Dwunastu 
Apostołów, nauczał:

„Niekiedy lud Pana jest szykanowany i prześladowany. 
Czasem specjalnie pozwala On, by Jego wierni święci 
cierpieli, w ciele i na duchu, aby mogli dowieść swej 
wierności we wszystkim oraz aby przekonać się, czy 
pozostaną oni wierni Jego przymierzu, nawet do samej 
śmierci, aby mogli okazać się godni życia wiecznego. 
Jeśli taki los spotka któregoś z nas, niech i tak będzie” 
(„The Dead Who Die in the Lord”, Ensign, listopad 
1976, str. 108).
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Wprowadzenie
Kiedy Pan uwolnił Almę i Amuleka z więzienia, poszli 
oni nauczać w mieście Sidom. Tam znaleźli prawdziwie 
wierzących ludzi, którzy zostali wypędzeni z Ammoni-
hah, między innymi Zeezroma, który cierpiał fizycznie 
i duchowo z powodu swoich grzechów. Kiedy Zeezrom 
wyznał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, Alma go uleczył 
i ochrzcił. Alma ustanowił w Sidom Kościół i powrócił 
z Amulekiem do Zarahemli. Wypełniło się proroctwo 

Almy i Lamanici zniszczyli miasto Ammonihah w ciągu 
jednego dnia. Ponadto wzięli też w niewolę Nefitów z 
pobliskich ziem. Armie Nefitów zdecydowały się postę-
pować zgodnie z proroczymi wskazówkami Almy, od-
biły uwięzionych i wyparły Lamanitów ze swego kraju. 
W okresie pokoju Alma, Amulek i wielu innych wzmac-
niali Kościół na terenie całego kraju Nefi.

LEKCJA 80

Alma 15–16

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 15
Alma uzdrawia Zeezroma, ustanawia w Sidom Kościół i powraca z Amulekiem do 
Zarahemli
Aby pomóc uczniom przypomnieć sobie główne postacie i wydarzenia, o których mowa w 
rozdziałach: Alma 11–14, napisz na tablicy następujące słowa:

Zeezrom

Onti

Ogień

Alma

Amulek

Ammonihah

Daj uczniom minutę, aby spróbowali odtworzyć wydarzenia z rozdziałów: Alma 11–14, 
używając wszystkich podanych imion i wyrazów. (Możesz zasugerować, by pomogli sobie, 
czytając wstępy do poszczególnych rozdziałów). Kiedy kilku uczniów udzieli odpowiedzi, 
zmaż z tablicy wszystkie wyrazy oprócz słowa Zeezrom.

Wyjaśnij, że po odejściu z Ammonihah, Alma i Amulek poszli do Sidom, gdzie znaleźli 
wierzących, których wypędzono z Ammonihah, a wśród nich Zeezroma. Poproś uczniów, 
aby po cichu przeczytali fragment: Alma 15:3–5 i odnaleźli słowa i wyrażenia, jakimi Alma 
opisał stan, w jakim znajdował się Zeezrom. Kiedy uczniowie będą mówić o tym, czego się 
dowiedzieli, zapisuj ich odpowiedzi na tablicy pod imieniem Zeezroma.

• Jak sądzicie, dlaczego poczucie winy doprowadziło do tego, że Zeezrom cierpiał zarówno 
duchowo, jak i fizycznie? Co muszą zrobić ludzie w takiej sytuacji, aby odmienić swój stan?

• Czyjej pomocy szukał Zeezrom? (Zob. Alma 15:4). Dlaczego, waszym zdaniem, posłał po 
Almę i Amuleka? (Przykładowe odpowiedzi: ufał im i wiedział, że byli mężami Bożymi 
oraz posiadali upoważnienie kapłańskie).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 15:6–10. Poproś, by 
reszta klasy odnalazła, co takiego powiedział Alma Zeezromowi, aby pomóc mu polegać na 
wierze w Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie.

• Jak myślicie, dlaczego Zeezrom musiał się wykazać wiarą w Jezusa Chrystusa i Jego 
Zadośćuczynienie, zanim mógł zostać uzdrowiony?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Alma 15:11–12 i sprawdzenie, co stało 
się z Zeezromem. Kiedy skończą czytać, zmaż z tablicy wszystkie słowa i wyrażenia wypi-
sane pod imieniem Zeezroma.

• Jakie dowody widzicie na to, że Zeezrom odpokutował i znalazł łaskę u Pana? ( Został 
uzdrowiony dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, został ochrzczony i zaczął głosić 
 ewangelię).

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Dzięki swojej wierze w Jezusa Chrystusa możemy 
zostać uzdrowieni i wzmocnieni.
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Zwróć uwagę, że Alma, jako przywódca kapłański, nie przyciągał uwagi do swojej osoby. Jego 
celem podczas rozmowy z Zeezromem było pomóc mu zaufać wierze w Jezusa  Chrystusa i 
zaznać miłosierdzia dzięki mocy Zadośćuczynienia. Aby zilustrować jeden ze sposobów, w 
jaki nasi przywódcy pomagają nam otrzymać błogosławieństwa Zadośćuczynienia, przeczytaj 
historię, jaką opowiedział Starszy Jay E. Jensen z Kworum Siedemdziesiątych:

„Gdy służyłem jako biskup, byłem świadkiem błogosławieństw Zadośćuczynienia w życiu 
członków, którzy dopuścili się poważnych wykroczeń. […]

Młody dorosły stanu wolnego z naszego okręgu umawiał 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, 
zabroniłem 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 świadkiem, jak otoczyły go ramiona miłosierdzia, miłości i bezpieczeństwa, 
gdy uzdrawiające Zadośćuczynienie ogrzało jego duszę, unosząc z niego ciężar, co przy-
niosło obiecane przebaczenie, pokój i szczęście” („Ramiona bezpieczeństwa”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2008, str. 49).

Złóż świadectwo, że biskupi i inni przywódcy kapłańscy mogą pomagać nam w uzyskaniu 
miłosierdzia i wsparcia, których potrzebujemy, poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa.

Aby pomóc uczniom dostrzec, że przywódcy kościelni służą grupom i poszczególnym oso-
bom, poproś ich o przestudiowanie fragmentu: Alma 15:13–18. Podziel uczniów na pary. 
Niech jedna osoba z pary szuka w wersetach: Alma 15:13–15, 17, w jaki sposób posługa 
Almy pobłogosławiła ludzi w Sidom. Druga osoba niech szuka w wersetach: Alma 15:16, 
18, w jaki sposób posługa Almy była błogosławieństwem dla Amuleka. Po upływie wy-
znaczonego czasu poproś uczniów w parach, aby opowiedzieli sobie nawzajem, czego się 
dowiedzieli.

Niech wszystkie pary podadzą od trzech do pięciu sposobów, na jakie ich zdaniem przy-
wódcy kościelni mogą błogosławić grupy i poszczególne osoby w dzisiejszych czasach. Za-
chęć uczniów, aby zastanowili się nad własnymi obowiązkami jako przywódców kworów 
kapłańskich i grup Młodych Kobiet. Niech każda z par podzieli się swoimi pomysłami z 
resztą klasy.

Alma 16:1–12
Lamanici niszczą Ammonihah, lecz ulegają Nefitom, którzy postępują  
wedle rad Almy
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, kiedy byli zaskoczeni lub nagle się czegoś wy-
straszyli. Poproś jedną lub dwie osoby, by opowiedziały o swoich doświadczeniach. Poproś 
uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Alma 16:1–3 i odnalezienie, co zaskoczyło Ne-
fitów w Ammonihah i dlaczego niektórzy z nich z pewnością byli wystraszeni. Niech po-
tem opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli. (Jeśli zajdzie taka potrzeba, pomóż uczniom 
zrozumieć, że Lamanici znienacka zaatakowali miasto Ammonihah i zgładzili jego miesz-
kańców, zanim Nefici zdołali zebrać armię, by się im przeciwstawić).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Alma 16:4–6, zaś reszta klasy 
niech odszuka, do kogo Nefici zwrócili się po kierownictwo. Poproś kolejnego ucznia o 
przeczytanie na głos fragmentu: Alma 16:7–8, zaś pozostali niech odnajdą, co wydarzyło 
się w wyniku otrzymanej przez nich pomocy.

• W jaki sposób prorocze przewodnictwo Almy pomogło Nefitom?

• Jakich zasad możemy się nauczyć na podstawie tej historii? (Uczniowie mogą zapro-
ponować wiele różnych zasad. Upewnij się, że rozumieją, iż kiedy zabiegamy o wska-
zówki proroków Pana i się do nich stosujemy, Pan nas wzmacnia i ochrania. Zapisz 
tę zasadę na tablicy).

• Jak postępowanie zgodnie z radami proroków błogosławi młodzież? (Aby pomóc 
uczniom odpowiedzieć na to pytanie, możesz zaproponować, aby zajrzeli do dwóch lub 
trzech rozdziałów broszury Dla wzmocnienia młodzieży. Zachęć ich do odpowiedzi na 
pytanie w oparciu o poszczególne wybrane przez ciebie rozdziały).
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Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacjach, kiedy wskazówki proroków pomogły im doko-
nać właściwych wyborów w trudnych okolicznościach. Poproś kilkoro uczniów, aby podzie-
lili się swoimi doświadczeniami z resztą klasy. Pomóż im zrozumieć, że nie muszą dzielić 
się historiami, które są zbyt osobiste lub prywatne). Możesz też opowiedzieć o swoich 
własnych doświadczeniach. Aby szczególnie podkreślić prawdę, że słowa proroków zawsze 
się wypełniają, możesz zwrócić uwagę, że fragment: Alma 16:9–11 ukazuje wypełnienie 
proroctwa Almy na temat ludzi w Ammonihah (zob. Alma 9:12).

Alma 16:13–21
Alma, Amulek i inni umacniają Kościół pośród Nefitów
Kiedy uczniowie skończą studiować rozdział: Alma 16, zachęć ich, aby odnaleźli przykłady 
dwóch zasad, które zapisałeś na tablicy. Podsumuj fragment: Alma 16:13–15, wyjaśniając, 
że Alma i Amulek kontynuowali głoszenie słowa Bożego w całym kraju. Pomagali im w tej 
pracy inni, „których wybrano” (Alma 16:15). Poproś uczniów, by po cichu przeczytali wer-
sety: Alma 16:16–21 i zobaczyli, jakie skutki przyniosły ich starania. Gdy minie dość czasu, 
poproś uczniów, by zreferowali, czego się dowiedzieli. Zapytaj ich, jak te przykłady obra-
zują jedną lub obie zasady zapisane na tablicy.

Na zakończenie lekcji zachęć uczniów, by przepisali te zasady do swoich notatników lub 
dzienników do studiowania. Poproś ich, aby napisali krótkie podsumowanie tego, czego 
dowiedzieli się dzisiaj na temat tej zasady. Niech napiszą również, jak planują zastosować 
tę wiedzę w swoim życiu.

Omówienie fragmentów do opanowania
Ta lekcja stanowi połowę planu wszystkich zajęć. Aby pomóc uczniom umocnić ich zna-
jomość fragmentów z pism świętych do opanowania, rozważ zorganizowanie dla nich 
sprawdzianu lub testu, by zbadać, na ile je zapamiętali. Możesz przygotować prosty ustny 
lub pisemny sprawdzian, dając im na przykład wskazówki z zakładek seminarium i prosząc 
o podanie właściwego fragmentu. Możesz też odpytać ich ze znajomości niektórych frag-
mentów, które były do opanowania. Uprzedź swoich uczniów, że planujesz przeprowadzić 
taki test, aby mogli się do niego przygotować.

Uwaga: Jeśli nie masz czasu, by wykorzystać to ćwiczenie podczas tej lekcji, możesz wy-
korzystać je innego dnia. Omówienie innych tego typu ćwiczeń znajdziesz w aneksie na 
końcu podręcznika.

Komentarz i tło historyczne
Alma 15:3–5. Fizyczne cierpienie w wyniku 
 duchowych występków

Kiedy Zeezrom pokutował za swoje grzechy, „dręczyło 
go sumienie, aż odczuwał straszną mękę” (Alma 15:3). 
Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Aposto-
łów przemawiał na temat realności fizycznego cierpie-
nia, które przychodzi w wyniku duchowych przewin:

„Zapytałem [kiedyś] lekarza rodzinnego, ile czasu 
poświęca na leczenie czysto fizycznych dolegliwości. 
Prowadził on sporą praktykę, więc zastanowił się przez 
chwilę i powiedział: ‘Nie więcej niż 20 procent. Przez 
resztę czasu zajmuję się problemami, które mają wpływ 
na fizyczny stan moich pacjentów, lecz których źródłem 
wcale nie jest ciało’.

Na koniec dodał jeszcze: ‘Dolegliwości fizyczne są zale-
dwie symptomem problemów innej natury’.

W ostatnich dziesięcioleciach poważne choroby jedna 
po drugiej uległy kontroli medycyny. Niektóre jeszcze 
zostały na placu boju, ale z większością tych najważniej-
szych umiemy już sobie jakoś radzić.

Jest w nas inna część, której nie sposób dotknąć, lecz 
która jest równie rzeczywista, jak nasze fizyczne ciało. 
Ta nienamacalna część jest nazywana umysłem, emo-
cjami, intelektem, osobowością i wieloma innymi okre-
śleniami. Rzadko mówi się o niej w aspekcie duchowym.

Lecz w człowieku jest duch, ignorowanie jego istnienia 
jest ignorowaniem rzeczywistości. Zarówno problemy 
natury duchowej, jak i choroby ducha mogą być źró-
dłem wielkiego cierpienia.

Ciało i duch człowieka są ze sobą powiązane” („The 
Balm of Gilead”, Ensign, listopad 1977, str. 59).
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Alma 11–16 (Część 16.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Alma 11–16 
(Część 16.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach 
swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie 
na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (Alma 11)
Studiując przykład Amuleka, który przeciwstawił się Ze-
ezromowi, uczniowie dowiedzieli się, że kiedy polegamy na 
Duchu Świętym, możemy pokonywać pokusy. Nauczając 
Zeezroma i ludzi w Ammonihah, Amulek podkreślił następu-
jące doktryny mówiące o roli Zbawiciela: Prawdziwa wiara w 
Jezusa Chrystusa to początek procesu odkupienia z naszych 
grzechów. Dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa wszyscy 
ludzie zmartwychwstaną i zostaną osądzeni według swoich 
uczynków.

Dzień 2. (Alma 12)
Alma również nauczał Zeezroma i mieszkańców Ammoni-
hah. Objaśnił im zamiary diabła i oświadczył, że Zeezrom 
znajduje się w diabelskiej mocy. Alma i Amulek dali przykład 
tego, że Duch Święty może nam pomagać rozpoznawać 
pokusy przeciwnika. Alma pomógł ludziom zrozumieć, że 
Pan objawia nam duchowe prawdy wedle naszego posłu-
szeństwa i wierności Jego słowom. Nauczał również o Sądzie 
Ostatecznym, tłumacząc, że odpowiemy przed Bogiem za 
swoje słowa, uczynki i myśli. Podkreślił, że życie doczesne 
jest dla nas okresem, by przygotować się na spotkanie z 
Bogiem.

Dzień 3. (Alma 13)
Alma przypomniał Zeezromowi i ludziom, że Bóg ustano-
wił posiadaczy kapłaństwa jeszcze przed powstaniem tego 
świata. Mężczyźni, którzy wykazują się wielką wiarą i wybie-
rają sprawiedliwość, otrzymują Kapłaństwo Melchizedeka, 
które przyprowadza innych do Boga. Uczniowie dowiedzieli 
się o Melchizedeku i jego ludzie oraz rozważali następującą 
prawdę: Kiedy z pokorą przyjmujemy zaproszenie do pokuty, 
Duch prowadzi nas do odpoczynku Pana.

Dzień 4. (Alma 14–16)
Uczniowie przeczytali o niewinnych kobietach i dzieciach, 
które zginęły z ręki niegodziwych ludzi. Rozważali wypowie-
dzi proroków, którzy nauczali, że Pan zezwala, by sprawie-
dliwi cierpieli z rąk niegodziwych, aby Jego wyroki mogły być 
sprawiedliwe. Na podstawie życia Almy i Amuleka uczniowie 
zaobserwowali, że kiedy pokładamy ufność w Panu, On 
wzmacnia nas w obliczu próby. Jeśli będziemy wzywać Pana 
z wiarą, On doda nam sił w naszych cierpieniach i wyratuje 
nas na własny sposób i w czasie, który sam wyznaczy.

Wprowadzenie
Kiedy Alma i Amulek zaczęli nauczać w Ammonihah, napotkali 
przeciwności. Kiedy wyjaśnili kilka wiecznych prawd, wielu lu-
dzi „[zaczęło] się nawracać i badać święte pisma” (Alma 14:1). 
Wydarzenia opisane w rozdziałach: Alma 11–16 ilustrują poświę-
cenie, na jakie gotowi byli ludzie w imię swego świadectwa o 
prawdzie. Rozdziały te są także dowodem, że kiedy niegodziwi 
„[wypędzają] sprawiedliwych”, Pan „[porazi ich] głodem, zarazą 
i mieczem” (Alma 10:23). Alma i Amulek ostrzegali mieszkań-
ców Ammonihah, że jeśli nie odpokutują, spadną na nich wyroki 
Boże. Odrzuciwszy wezwanie do pokuty, lud Ammonihah został 
później zniszczony przez armię Lamanitów.

Dzisiejsza lekcja będzie się koncentrować na rozdziałach: Alma 
14–15. Oprócz tego możesz też nauczać lub przypomnieć 
prawdy z pozostałych rozdziałów wyznaczonych na ten tydzień.

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 14–15
Bóg błogosławi tych, którzy pokładają w Nim ufność w obliczu 
prób
Rozważ rozpoczęcie dzisiejszej lekcji od wspomnienia o bieżą-
cych wydarzeniach, w których niewinni ludzie ucierpieli w wy-
niku decyzji podjętych przez kogoś innego. Możesz też poprosić 
uczniów, by podali przykłady osób z pism świętych, które były 
prześladowane z powodu swojego świadectwa o ewangelii. 
Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragmenty: 
Alma 14:7–11 i Alma 60:13.

Zapytaj: Jakie powody tego, że czasami sprawiedliwi cierpią z 
rąk niegodziwych, zostały podane w tych wersetach? (Jedna z 
prawd, jakie uczniowie poznali, studiując część: Alma 14, mówi, 
że Pan pozwala, by prawi cierpieli z rąk niegodziwych, aby 
Jego wyroki mogły być sprawiedliwe).
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Wyjaśnij, że Boża sprawiedliwość i miłosierdzie sięgają daleko 
poza śmierć, by pociągać do odpowiedzialności tych, którzy 
zgrzeszyli, i obdarzać miłosierdziem tych, którzy byli sprawie-
dliwi. Podziel się poniższą wypowiedzią Prezydenta Jamesa E. 
Fausta z Rady Prezydenta Kościoła:

„Całe to cierpienie mogłoby rzeczywiście być niesprawiedliwe, 
jeśli wszystko kończyłoby się wraz ze śmiercią, ale tak nie jest. 
Życie nie jest jednoaktową sztuką. Składa się z trzech aktów. 
Mieliśmy akt przeszłości — życie przed przyjściem na ziemię, 
teraz mamy akt teraźniejszości, czyli życie doczesne, i będziemy 
mieli akt przyszłości, kiedy powrócimy do Boga. […] Przyszliśmy 
na ten świat, abyśmy zostali wypróbowani i sprawdzeni [zob. 
Abraham 3:25]. […]

Nasze przeszłe i teraźniejsze cierpienia, jak powiedział Paweł, ‘nic 
nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić’ 
[List do Rzymian 8:18] w wieczności. ‘Bowiem błogosławieństwa 
przychodzą po wielu cierpieniach. Przeto nadejdzie dzień, gdy 
zostaniecie ukoronowani wielką chwałą’ [NiP 58:4]. Zatem próby 
są przydatne w tym sensie, że pomagają nam dostać się do kró-
lestwa celestialnego. […]

Nie chodzi o to, co się nam przytrafia, ale o to, jak sobie z tym 
radzimy” („Gdzie zajmę swe miejsce?” Ensign lub Liahona, listo-
pad 2004, str. 19–20).

Wyjaśnij, że cierpienia i próby mogą nam pomóc osiągnąć wy-
niesienie, ponieważ hartują naszą wiarę. Pozostanie wiernym w 
obliczu prób i przeciwności jest wyrazem całkowitego zaufania 
Bogu i Jego planowi, więc wzmacnia ono naszą wiarę i zdolność, 
by wytrwać do końca.

Następnie zadaj następujące pytania:

• W jaki sposób posiadanie świadectwa o planie zbawienia, w 
tym o życiu przedziemskim i życiu po śmierci, może łagodzić 
cierpienia, jakich doświadczamy w życiu doczesnym?

• Na podstawie tego, co przeczytaliście w tym tygodniu w roz-
działach: Alma 14–15, opowiedzcie, w jaki sposób sprawie-
dliwi są błogosławieni w swych cierpieniach?

• W jaki sposób możemy okazywać, że ufamy Bogu, kiedy zma-
gamy się z przeciwnościami?

Niech uczniowie porównają pytanie, jakie Alma zadał w wer-
secie: Alma 14:26 z pytaniem, jakie Józef Smith postawił w 
Naukach i Przymierzach 121:3. Następnie zapytaj: Co werset: 
Alma 14:26 mówi o tym, w jaki sposób Alma i Amulek zdołali 
przetrwać swoje cierpienia?

Wyjaśnij, że kiedy Prorok Józef Smith został niesłusznie uwię-
ziony w stanie Missouri, zadał pytanie zapisane we fragmencie: 
Nauki i Przymierza 121:3. W przeciwieństwie do Almy i Amuleka 
nie został jednak natychmiast uwolniony. Czego możemy się na-
uczyć z odpowiedzi, jakiej Bóg udzielił na jego modlitwę? (Zob. 
NiP 121:7–9; 122:4–9). W tym tygodniu podczas osobistego 
studiowania uczniów podkreślona została następująca prawda: 
Kiedy zwracamy się do Boga z wiarą, On wzmacnia nas w 
naszych próbach i ratuje nas na Swój własny sposób i w 
wyznaczonym przez siebie czasie.

Zadaj poniższe pytania:

• W jaki sposób Pan pomagał wam w waszych próbach?
• Co pomaga wam poddawać się Jego woli i akceptować fakt, 

że to On decyduje, kiedy coś ma się wydarzyć?

Pomóż uczniom zrozumieć, że zarówno Zeezrom, jak i Amulek 
pokładali ufność w Bogu w obliczu prób i zostali za to wynagro-
dzeni zgodnie z Jego wolą i w Jego czasie.

Poproś połowę uczniów o przeczytanie wersetów: Alma 15:5–12 
i odnalezienie informacji świadczących, że ufność, jaką Zeezrom 
pokładał w Panu, wzrastała. Druga połowa niech przestudiuje 
wersety: Alma 15:16, 18 i odnajdzie informacje mówiące o tym, 
co Amulek poświęcił, by służyć Panu.

Zachęć uczniów, by ufali Panu oraz przyjmowali Jego wolę i 
wybory, kiedy coś ma się wydarzyć, gdy będą się borykać z trud-
nościami i przeciwnościami. Zapewnij ich, że Bóg okazuje Swą 
moc i wpływ na bardzo wiele różnych cudownych i osobistych 
sposobów.
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Wprowadzenie
Przygotowując się do głoszenia ewangelii pośród La-
manitów, synowie Mosjasza zabiegali o przewodnictwo 
Pana poprzez post i modlitwę. Pan dodawał im otu-
chy i obiecał im, że będą w Jego rękach narzędziami 
„dla zbawienia wielu dusz” (Alma 17:11). Wcześniej 
zaś obiecał im w objawieniu dla ich ojca, że „[sprawi], 

iż Lamanici nie uczynią im krzywdy” (Mosjasz 28:7). 
Umocnieni obietnicami Pana, ufając, że pewnego dnia 
znowu się spotkają, rozdzielili się, by głosić ewangelię 
w różnych częściach świata. Ammon udał się do kraju 
Ismael, gdzie przygotowywał się do nauczania ludu, 
służąc ich królowi.

LEKCJA 81

Alma 17

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 17:1–16
Synowie Mosjasza badają pisma święte, modlą się i poszczą, aby poznać słowo 
Boże i nauczać z mocą
Przed rozpoczęciem lekcji zapisz na tablicy poniższe zdanie do uzupełnienia: „Najważniej-
szą rzeczą, jaką możecie zrobić, przygotowując się na misję, jest…” (Wykorzystasz je nieco 
później).

Zapytaj uczniów, czy byli kiedyś świadkami, kiedy ktoś z ich bliskich lub przyjaciół powrócił 
do domu po wiernie odbytej misji. Poproś kilku uczniów o opisanie cech Chrystusowych, 
jakimi ci misjonarze odznaczali się po swoim powrocie.

• Jakie pozytywne zmiany zauważyliście w nich po misji? Co, według was, było ich przy-
czyną?

Wyjaśnij, że synowie Mosjasza spotkali się z Almą, gdy wracali do Zarahemli po 14 latach 
głoszenia ewangelii w kraju Nefi. Jeśli uczniom przydałoby się krótkie przypomnienie hi-
storii o Almie i synach Mosjasza, zapytaj:

• Jaka więź łączyła Almę i synów Mosjasza? (Jeśli uczniowie potrzebują pomocy w odpo-
wiedzi na to pytanie, poproś ich, by przeczytali podsumowanie rozdziału: Mosjasz 27).

Wyjaśnij, że podczas gdy Alma głosił pokutę i zakładał Kościół pośród Nefitów w Zara-
hemli i innych krajach, synowie Mosjasza głosili ewangelię Lamanitom w kraju Nefi. (Wy-
jaśniając te kwestie, możesz się posłużyć zakładką do Księgi Mormona). Synowie Mosjasza 
nazywali się: Ammon, Aaron, Omner i Himni (zob. Mosjasz 27:34). Alma 17–26 opisuje 
część ich misjonarskich doświadczeń.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 17:1–2.

• Co czuł Alma, kiedy znowu zobaczył swoich przyjaciół? Jak myślicie, dlaczego to spotka-
nie wzbudziło w nim takie uczucia?

Zwróć uwagę uczniów na niekompletne zdanie na tablicy. Poproś ich, by zaproponowali, 
jak można by je uzupełnić. Następnie powiedz, w jaki sposób uzupełnił je Starszy David A. 
Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów: „Najważniejszą rzeczą, jaką możecie zrobić, 
przygotowując się na misję, jest stanie się misjonarzem na długo, zanim udacie się na misję” 
(„Stawanie się misjonarzem”, Ensign lub Liahona, listopad 2005, str. 45). Uzupełnij zdanie 
na tablicy.

Zwróć uwagę, że jednym ze sposobów poznawania, jak stać się misjonarzem, jest uczenie 
się o służbie wiernych misjonarzy w pismach świętych. Poproś uczniów, aby po cichu prze-
czytali fragment: Alma 17:2–4, szukając powodów sukcesu synów Mosjasza w przyprowa-
dzaniu ludzi do poznania prawdy.

• Co takiego zrobili synowie Mosjasza, co pozwoliło im odnieść sukces na misji? (Przykła-
dowe odpowiedzi: „pilnie badali pisma święte”, modlili się i pościli).

Przypomnienie 
tła wydarzeń
Omówienie tła i kontek-
stu może pogłębić zro-
zumienie przez uczniów 
wydarzeń i nauk z pism 
świętych. Pomagając im 
odnaleźć i przypomnieć 
sobie tego typu infor-
macje, podawaj uczniom 
konkretne odsyłacze do 
pism.
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• Jakie błogosławieństwa otrzymali dzięki swym studiom, postom i modlitwie? (Podczas 
odpowiadania na to pytanie pomóż uczniom dostrzec następującą zasadę: Kiedy ba-
damy pisma święte, modlimy się i pościmy, możemy otrzymać Ducha Świętego i 
nauczać z mocą).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego Bednara, wska-
zującej, co możemy zrobić, aby stać się misjonarzami:

„Możecie powiększać wasze pragnienie służenia Bogu (zob. NiP 4:3), może-
cie zacząć myśleć, czytać, modlić się i czuć tak jak misjonarze. Możecie uni-
kać światowych 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, mo-
żecie stopniowo stawać się takimi misjonarzami, jakimi macie nadzieję być, i 

takimi, jakich Zbawiciel oczekuje. […]

Przygotowanie, o którym mówię, dotyczy nie tylko waszej służby w okresie, kiedy macie 
19, 20 czy 21 lat. […] Przygotowujecie się na życie wypełnione pracą misjonarską. […] 
Zawsze jesteśmy misjonarzami” („Stawanie się misjonarzem”, str. 46).

Aby pomóc uczniom zastosować zasady, których naucza Starszy Bednar oraz tych, które są 
nauczane we fragmencie: Alma 17:2–4, poproś ich, aby w swoich notatnikach lub dzienni-
kach do studiowania napisali, co zrobią, aby stać się misjonarzami, zanim jeszcze zostaną 
powołani na misję.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali werset: Alma 17:9 i zobaczyli, o co modlili się 
synowie Mosjasza i ich towarzysze. Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, poproś ich, żeby 
przeczytali wersety: Alma 17:10–12 i przekonali się, jak Pan odpowiedział na te modlitwy.

• Jak sądzicie, dlaczego „nabrali [oni] otuchy”, kiedy dostali od Pana odpowiedź na swoje 
modlitwy?

• Alma 17:11 zawiera obietnice Pana, że uczyni tych misjonarzy narzędziami w Swoich 
rękach. Co to, według was, oznacza? W jaki sposób możemy być narzędziami w rękach 
Pana?

• Pan pouczył tych misjonarzy, aby „byli […] [dobrym] przykładem” (Alma 17:11). Jak 
myślicie, dlaczego dawanie dobrego przykładu było tak ważną częścią ich pracy misjo-
narskiej? (Podczas odpowiadania na to pytanie pomóż uczniom dostrzec następującą za-
sadę: Kiedy dajemy dobry przykład, Pan może uczynić nas narzędziami w Swoich 
rękach. Możesz zapisać tę prawdę na tablicy).

• Czego ludzie mogą się dowiedzieć o ewangelii, patrząc na nasz dobry przykład?

• Kiedy dobry przykład innych osób pomógł wam w waszym życiu?

Złóż świadectwo o znaczeniu dawania dobrego przykładu i zachęć uczniów, by byli przy-
kładem w swoim otoczeniu. Jeśli przyjdą ci na myśl sytuacje, kiedy twoi uczniowie dawali 
dobry przykład, możesz ich za to pochwalić. Nie wygłaszaj jednak ogólnikowych i mało 
konkretnych komplementów, które mogą się komuś wydać nieszczere.

Poproś uczniów, by po cichu przeczytali wersety: Alma 17:13–16 i pomyśleli o trudnościach 
związanych z nauczaniem Lamanitów w tamtych czasach.

• Dlaczego synowie Mosjasza byli gotowi znosić cierpienia i przebywać pośród Lamani-
tów? (Zob. Alma 17:16; zob. także Mosjasz 28:1–3).

Alma 17:17–39
Ammon zostaje sługą króla Lamoniego i broni królewskich stad
Podsumuj wersety: Alma 17:18–20, wyjaśniając, że zanim misjonarze rozdzielili się, by 
głosić ewangelię w różnych częściach kraju, Ammon nauczał ich i udzielił im błogosławień-
stwa. Następnie udał się do kraju Ismael. Gdy tam dotarł, został pojmany i zaprowadzony 
przed króla. Poproś dwóch uczniów, aby na zmianę przeczytali na głos fragment: Alma 
17:21–25.

• Jakie znaczenie miały, według was, słowa Ammona, który powiedział królowi: „Będę 
twoim sługą”? (Alma 17:25).

• Czy widzieliście kiedyś, jak służba otwiera możliwości, by dzielić się ewangelią?
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Podsumuj pokrótce wersety: Alma 17:26–27, wyjaśniając, że kiedy Ammon pilnował stad 
króla, grupa Lamanitów rozgoniła zwierzęta.

Podziel uczniów na trzyosobowe grupy. Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism 
świętych: Alma 17:28–32; Alma 17:33–35; Alma 17:36–39. Niech uczniowie w każdej grupie 
rozdzielą te fragmenty między sobą. Czytając po cichu wyznaczone fragmenty, uczniowie 
mają szukać odpowiedzi na poniższe pytania. (Możesz zapisać je na tablicy).

• Co się wydarzyło w twoim fragmencie tej historii?

• Jak mogło to pomóc w przygotowaniu ludzi na przyjęcie ewangelii?

• Jakimi cechami wykazał się Ammon?

Daj grupom czas na omówienie odpowiedzi. Następnie zapytaj:

• Czego możemy się nauczyć z tej historii? (Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi. 
Mogą na przykład powiedzieć, że poprzez służbę możemy pomagać bliźnim przyjąć 
ewangelię lub że kiedy służymy Panu, możemy działać śmiało i być dobrej myśli. 
Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali te zasady w swoich pismach świętych).

Zachęć uczniów, aby w swoich dziennikach do studiowania napisali, co mogą robić, aby 
dawać dobry przykład życia w zgodzie z ewangelią. Młodym Kobietom wyznaczenie tego 
celu może pomóc w spełnieniu wymagań doświadczenia dodatkowej wartości w progra-
mie Osobisty rozwój, w części „Dobre uczynki”. Kapłanom wyznaczenie tego celu może 
pomóc poznać i wypełniać obowiązki wymienione w broszurze Obowiązek wobec Boga w 
częściach „Obowiązki kapłańskie” i „Zapraszaj wszystkich, by przyszli do Chrystusa”.

Komentarz i tło historyczne
Alma 17. Pełnoetatowa służba misjonarska 
młodych mężczyzn i kobiet

W kwestii obowiązku służenia na pełnoetatowej misji 
Prezydent Thomas S. Monson udzielił młodym mężczy-
znom i młodym kobietom następującej rady:

„Wam, młodzi mężczyźni posiadający Kapłaństwo 
Aarona, oraz wam, młodzi mężczyźni, którzy otrzy-
macie niedługo urząd starszego, powtarzam to, czego 
prorocy nauczali od dawna — że każdy godny i zdrowy 
młody mężczyzna powinien przygotować się do służby 
na misji. Służba misjonarska jest obowiązkiem kapłań-
skim, którego wypełnienia Pan od nas oczekuje, jako że 
otrzymaliśmy tak wiele. Młodzi mężczyźni, namawiam 

was do tego, abyście przygotowali się do służby jako 
misjonarze. Pozostańcie czyści i nieskazitelni oraz godni 
reprezentowania Pana. Dbajcie o własne zdrowie i siłę. 
Studiujcie pisma święte. Gdzie jest to możliwe, uczest-
niczcie w zajęciach seminarium lub instytutu. Zapoznaj-
cie się z podręcznikiem dla misjonarzy Abyście głosili 
moją ewangelię.

Słowo do was, młode siostry: chociaż nie macie tego 
samego obowiązku kapłańskiego co młodzi mężczyźni, 
by służyć jako pełnoetatowi misjonarze, macie również 
cenny wkład jako misjonarki, a wasza służba jest mile 
widziana” („Gdy się znów spotykamy”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2010, str. 5–6).
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Wprowadzenie
Króla Lamoniego zadziwiła moc, jaką Ammon okazał, 
broniąc królewskich stad. Uwierzył nawet, że sam Am-
mon jest Wielkim Duchem. Ammon poznał myśli króla 

mocą Ducha Świętego i zaczął nauczać go ewangelii. Król 
uwierzył w nauki Ammona, uznał potrzebę Zbawiciela, 
wołał do Pana o łaskę i został porażony przez Ducha.
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Alma 18

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 18:1–11
Król Lamoni jest pod wrażeniem wierności Ammona
Krótkie omówienie wydarzeń z końca rozdziału: Alma 17 pomoże uczniom dostrzec kon-
tekst wydarzeń w rozdziale: Alma 18. Pomoże im też lepiej zrozumieć przesłania zawarte 
w rozdziale: Alma 18. Aby przypomnieć wydarzenia z rozdziału: Alma 17, zapytaj uczniów, 
czy następujące zdania są prawdziwe czy fałszywe. Możesz poprosić, aby zapisali sobie 
swoje odpowiedzi.

 1. Ponieważ król Lamoni był zadowolony z Ammona, zaofiarował, że odda mu za żonę 
jedną ze swych córek. (Prawda. Zob. Alma 17:24).

 2. Ammon powiedział, że chce zostać sługą króla. (Prawda. Zob. Alma 17:25).

 3. Ammon obawiał się o swoje życie, kiedy grupa Lamanitów rozpędziła królewskie stada. 
(Fałsz. Zob. Alma 17:28–30).

 4. Ammon z wielką mocą walczył z Lamanitami i odparł ich atak. Odcinał ramiona tych, 
którzy podnieśli na niego oręż. (Prawda. Zob. Alma 17:37–38).

Na koniec upewnij się, że wszyscy uczniowie znają prawidłowe odpowiedzi.

Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek się bali, czuli nieprzygotowani lub mieli poczucie, że ja-
kieś zadanie ich przerasta i jest dla nich za trudne. Powiedz im, ze podczas dzisiejszej lekcji 
poznają zasady, dzięki którym będą sobie mogli z taką sytuacją poradzić.

Podziel klasę na dwie połowy. Niech jedna grupa przeczyta fragment: Alma 18:1–4, a 
druga: Alma 18:8–11. Niech podczas czytania zastanowią się, w jaki sposób wierność Am-
mona przygotowała mu drogę do tego, by mógł nauczać Lamoniego i jego lud. Kiedy, po 
wyznaczonym na to czasie, skończą czytać, zapytaj:

• Jakie domysły co do tożsamości Ammona snuli król i jego słudzy?

• Zgodnie z tym, co zapisano w wersetach: Alma 18:2, 4, jaki cel, zdaniem Lamoniego, 
przyświecał przybyciu Ammona? (Ukaranie ludu za ich morderstwa oraz powstrzymanie 
Lamoniego przed zabiciem kolejnych sług).

• W oparciu o werset: Alma 18:10 powiedzcie, co jeszcze oprócz mocy, jaką Ammon okazał 
podczas obrony królewskich stad, zrobiło wrażenie na Lamonim? (Możesz zachęcić 
uczniów, aby zaznaczyli sobie słowa oddanie i oddany).

Zapisz na tablicy poniższe zdanie do uzupełnienia: Kiedy z oddaniem służymy bliźnim…

Poproś uczniów, aby podczas dalszego studiowania rozdziału: Alma 18 zastanawiali się, jak 
można uzupełnić to zdanie.

Alma 18:12–43
Kiedy Ammon naucza o planie odkupienia, Lamoni pojmuje potrzebę istnienia 
Zbawiciela
Aby pomóc uczniom zrozumieć moc nauczania Ammona oraz wielką przemianę, jakiej za-
czął doświadczać król Lamoni, przedstawcie fragment: Alma 18:12–35 poprzez czytanie z 
podziałem na role. Wybierz czterech uczniów i każdemu z nich przydziel jedną z ról.  Jeden 
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niech będzie narratorem, zaś pozostali trzej niech wcielą się w postaci Ammona, króla La-
moniego i jednego z królewskich sług. Rozważ, czy nie pomóc uczniom przygotować się 
do ich ról, przydzielając im to zadanie nieco wcześniej, dzień przed zajęciami lub może na 
początku lekcji.

Niech czterech uczniów odczyta z podziałem na role fragment: Alma 18:12–15. Niech 
reszta klasy śledzi tekst i odszuka, jaki wpływ na Lamoniego miała służba Ammona. Po od-
czytaniu wersetu 15. zróbcie przerwę. Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na twoje pytanie.

• Jak sądzicie, dlaczego Lamoni milczał przed Ammonem? (Jeśli zajdzie taka potrzeba, 
pomóż uczniom przypomnieć sobie, że Lamoni obawiał się, że Ammon był Wielkim 
Duchem, który przyszedł wymierzyć mu karę z powodu popełnionych przez niego mor-
derstw).

Niech wyznaczeni uczniowie czytają dalej z podziałem na role wersety: Alma 18:16–21. 
Pozostali uczniowie niech odszukają dowody na to, że Bóg był z Ammonem.

• Jak Duch Boży pomógł Ammonowi w tej sytuacji?

• Czego Lamoni pragnął dowiedzieć się od Ammona?

• Co w tym momencie tej historii Lamoni wiedział o Ammonie? (Wiedział, że Ammon 
pracował z niezwykłą siłą i mógł odczytywać myśli innych ludzi).

Skieruj uwagę uczniów na niekompletne zdanie widniejące na tablicy: Kiedy z oddaniem 
służymy bliźnim…

• Jak uzupełnilibyście to zdanie w oparciu o to, czego nauczyliśmy się dzisiaj z rozdziałów: 
Alma 17–18? (Uczniowie mogą udzielać różnych odpowiedzi. Aby podsumować ich 
wypowiedzi, uzupełnij zdanie na tablicy w następujący sposób: Kiedy z oddaniem słu-
żymy bliźnim, możemy im pomóc przygotować się na przyjęcie prawd ewangelii ).

Niech wyznaczeni uczniowie odczytają z podziałem na role wersety: Alma 18:22–32. Niech 
reszta klasy śledzi tekst i szuka poszczególnych prawd, jakich Ammon nauczał Lamoniego. 
Możesz zaproponować uczniom, aby zaznaczyli te prawdy w swoich pismach świętych. 
Następnie poproś ich, aby wymienili prawdy, które udało im się odnaleźć. Zapisz ich odpo-
wiedzi na tablicy.

Niech wyznaczeni uczniowie odczytają z podziałem na role wersety: Alma 18:33–35. Po-
proś klasę, aby odszukała, jak Ammon wyjaśnił królowi to, że mógł poznać jego myśli oraz 
to, że miał moc, by obronić królewskie stada. Kiedy „aktorzy” skończą czytać swoje role, 
podziękuj im za ich pomoc. Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, czego się dowiedzieli. 
Aby pomóc uczniom dostrzec, jak Bóg pobłogosławił Ammona, by ten mógł służyć Lamo-
niemu i jego ludowi, zapytaj:

• Jakich rzeczy, które przekraczały jego naturalne umiejętności, był w stanie dokonać Am-
mon?

Podkreśl, że kiedy Ammon służył królowi Lamoniemu, służył też Ojcu w Niebie i Jezusowi 
Chrystusowi. Napisz na tablicy: Kiedy z oddaniem służymy Ojcu w Niebie i Jezusowi Chry-
stusowi…

• Jak uzupełnilibyście to zdanie w oparciu o to, czego nauczyliście się z przykładu Am-
mona? (Uczniowie mogą udzielać różnych odpowiedzi. Aby podsumować ich wypowie-
dzi, uzupełnij zdanie na tablicy w następujący sposób: Kiedy z oddaniem służymy Ojcu 
w Niebie i Jezusowi Chrystusowi, zwiększa się nasza zdolność wykonywania Ich 
dzieła).

• Jak ta zasada może się odnosić do kogoś, kto ma obawy, nie czuje się gotowy i ma po-
czucie, że dane zadanie jest dla niego zbyt trudne?

• Kiedy mieliście poczucie, że Ojciec w Niebie i Jezus Chrystus pomogli wam w wyko-
nywaniu Ich pracy? (Możesz opowiedzieć o tym, jak Ojciec w Niebie i Jezus Chrystus 
rozwinęli twoje zdolności, kiedy Im służyłeś. Możesz też podać przykład z życia kogoś 
innego).

Aby pomóc uczniom wcielić tę zasadę w życie, napisz na tablicy poniższe pytania. Poproś 
uczniów, by napisali odpowiedź na jedno z nich.

Jak ta zasada może ci pomóc w wypełnianiu obecnych i przyszłych obowiązków?

Jak możesz być bardziej oddany, abyś mógł poczuć, że Pan rozwija twoje umiejętności związane z 
wykonywaniem Jego dzieła?

Przygotowywanie 
uczniów do czytania 
z podziałem na role
Przy czytaniu z podzia-
łem na role uczestnicy 
nie odgrywają swoich 
ról. Powinni być jednak 
przygotowani, by od-
czytać swoje kwestie 
wyraźnie i ze zrozumie-
niem. Upewnij się, że 
rozumieją swoje role i 
mają dość czasu, by je 
przestudiować. Możesz 
przydzielać to zadanie 
z wyprzedzeniem, aby 
uczniowie mieli czas za-
poznać się z daną histo-
rią i przećwiczyć czytanie 
swoich partii tekstu.
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Wyjaśnij, że na sposobie, w jaki Ammon nauczał Lamoniego w wersetach: Alma 18:36–39 
wzorują się współcześni misjonarze. Nauczał on o planie odkupienia, łącznie ze Stworze-
niem, Upadkiem Adama i Ewy oraz Zadośćuczynieniem Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, 
aby zastanowili się nad następującym pytaniem:

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, aby nauczać o Stworzeniu i Upadku wówczas, kiedy 
nauczamy o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa?

Zachęć jednego z uczniów, aby przeczytał poniższą wypowiedź Starszego Russella M. 
 Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Zanim będziemy w stanie pojąć Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa […], musimy naj-
pierw zrozumieć Upadek Adama. Zanim zaś będziemy w stanie pojąć Upadek Adama, 
musimy najpierw zrozumieć Stworzenie. Te trzy główne części planu zbawienia są ze sobą 
powiązane. […]

 Życie wieczne, które jest możliwe dzięki Zadośćuczynieniu, jest nadrzędnym celem Stwo-
rzenia” („The Atonement”, Ensign, listopad 1996, str. 33, 35).

Jeśli te trzy doktryny nie zostały jeszcze zapisane na tablicy, dodaj je do listy, jaką wypisa-
liście w czasie czytania z podziałem na role. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na 
głos fragmentu: Alma 18:36–39. Niech klasa śledzi tekst, szukając elementów Stworze-
nia, Upadku i Zadośćuczynienia w naukach, jakich Ammon udzielał Lamoniemu. Niech 
uczniowie opowiedzą o tym, co znaleźli.

• W jaki sposób poznanie doktryn Stworzenia, Upadku i Zadośćuczynienia mogło pomóc 
Lamoniemu uwierzyć, że potrzebuje Zbawiciela?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 18:40–43 i odnaleźli, o co takiego 
modlił się Lamoni w wyniku nauczania Ammona. Możesz ich zachęcić, aby zaznaczyli bła-
gania Lamoniego w swoich pismach.

• O zrozumieniu jakich prawd na temat siebie i swego ludu świadczy modlitwa Lamo-
niego? (Zrozumiał on, że zgrzeszyli i potrzebują przebaczenia).

• Czego uczymy się z przykładu Lamoniego o tym, co się dzieje, kiedy człowiek pojmuje, 
że potrzeba mu Zbawiciela? (Podczas odpowiadania na to pytanie pomóż uczniom 
dostrzec następującą zasadę: Kiedy pojmujemy, że potrzeba nam Zbawiciela, mamy 
pragnienie, aby odpokutować. Możesz zachęcić uczniów, by zapisali tę zasadę w 
swoich pismach świętych obok fragmentu: Alma 18:40–41. Zwróć uwagę, że choć nasze 
osobiste doświadczenia związane z pokutą mogą się różnić, wszyscy możemy iść za 
przykładem króla Lamoniego, szczerze prosząc Boga o zmiłowanie).

Poproś uczniów, by pisemnie odpowiedzieli na następujące pytanie:

• Co możesz zrobić, aby lepiej pamiętać, że potrzebujesz Zbawiciela?
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Komentarz i tło historyczne
Alma 18:36–39. Nauczanie planu zbawienia

Kiedy Ammon nauczał Lamoniego, „zaczął opowiadać, 
poczynając od stworzenia świata”, następnie zaś na-
uczał o „upadku człowieka” (Alma 18:36). Na zakończe-
nie „wyjaśnił [królowi i jego sługom] plan odkupienia”, 
w szczególności skupiając się na „przyjściu Chrystusa” 
(Alma 18:39). W ten sam sposób Aaron nauczał tych 
doktryn ojca Lamoniego (zob. Alma 22:12–14).

Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu 
Apostołów nazywał te podstawowe doktryny — Stwo-
rzenie, Upadek i Zadośćuczynienie — „trzema filarami 
wieczności” oraz „najważniejszymi wydarzeniami, jakie 
miały miejsce w całej wieczności”. Wyjaśniał on:

„Jeśli uda nam się zdobyć zrozumienie tych doktryn, 
wówczas cały wieczny zamysł ułoży się w należytym 
porządku, zaś my będziemy mogli pracować na rzecz 
swego zbawienia. […]

[…] Na tych trzech rzeczach opiera się wszystko inne. 
Gdyby zabrakło jednej z nich, wszystko utraciłoby swój 
sens i znaczenie, a plany i zamysły Boga zdałyby się na 
nic” („The Three Pillars of Eternity” [specjalne przemó-

wienie na Uniwersytecie Brighama Younga, 17 lutego 
1981], str. 1, speeches. byu. edu).

Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Aposto-
łów wyjaśnił, dlaczego każdy z elementów planu jest 
niezbędny:

„Plan wymagał Stworzenia, a ono z kolei wymagało 
zarówno Upadku, jak i Zadośćuczynienia. Te trzy 
elementy są podstawowymi składowymi planu zba-
wienia. Stworzenie rajskiej planety było dziełem Boga. 
Doczesność i śmierć przyszły na świat poprzez Upadek 
Adama. Nieśmiertelność i możliwość osiągnięcia życia 
wiecznego dało nam Zadośćuczynienie Jezusa Chry-
stusa. Stworzenie, Upadek i Zadośćuczynienie zostały 
zaplanowane na długo przed faktycznym rozpoczęciem 
dzieła Stworzenia” („Stworzenie”, Liahona, lipiec 2000, 
str. 102).

Poza tym, że nauczali tych samych doktryn, Ammon 
i Aaron mieli też podobne podejście do nauczania. 
Nauczali z prostotą, w sposób zrozumiały dla słuchaczy 
(zob. Alma 18:24–30; 22:7–11). Nauczali z pism świętych 
(zob. Alma 18:36–39; 22:12–14). Ich nauki przywodziły 
ludzi do modlitwy (zob. Alma 18:40–41; 22:15–18).
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Wprowadzenie
Król Lamoni doświadczył przemiany serca, co dopro-
wadziło do nawrócenia jego żony i wielu spośród jego 
ludu. Ammon i król Lamoni udali się potem do Mid-
doni, aby uwolnić z więzienia braci Ammona. Po dro-
dze spotkali ojca Lamoniego, który panował nad całym 
tym krajem. Król był zdumiony słowami Lamoniego i 

Ammona, siłą Ammona i miłością, jaką Ammon darzył 
Lamoniego. Jego serce skruszało i zapewnił Ammona, 
że jego bracia zostaną wypuszczeni z więzienia. Wyraził 
pragnienie, by uczyć się o tym, co usłyszał od swego 
syna i Ammona.

LEKCJA 83

Alma 19–20

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 19
Król Lamoni i wielu spośród jego ludu nawracają się i zostają ochrzczeni
Zapytaj uczniów:

• Co się dzieje z wodą, kiedy wrzucamy kamień do zbiornika wodnego?

Kiedy uczniowie będą opisywać skutki wrzucania kamieni w wodę, narysuj na tablicy 
 następujący schemat, lecz bez wpisanych słów.

Napisz na tablicy:

Dzieląc się naszym świadectwem i będąc przykładem prawości, możemy…

Zachęć uczniów, by pamiętali to zdanie przez całą lekcję i zastanawiali się, jak można je 
uzupełnić.

• W jakim sensie działania podejmowane przez człowieka mogą przypominać działanie 
kamienia wrzuconego do wody? (Pomóż uczniom dostrzec, że tak jak na wodzie w 
wyniku uderzenia kamienia tworzą się coraz większe kręgi, tak też kręgi ludzi mogą 
odczuwać wpływ naszego postępowania).

W pierwszym kręgu na schemacie napisz Ammon.

• Kogo najpierw nauczał Ammon? (Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz zasugerować 
uczniom, by odpowiedzi na to pytanie poszukali w nagłówku rozdziału: Alma 18. W 
drugim kręgu schematu napisz król Lamoni ).

Podsumuj pokrótce fragmenty: Alma 18:40–43 i 19:1–5, wyjaśniając, że kiedy król Lamoni 
wysłuchał Ammona, zrozumiał swoje grzechy i to że potrzeba mu Zbawiciela. Wołał do 
Pana o zmiłowanie, a potem padł na ziemię. Przekonani, że umarł, słudzy zanieśli go do 
jego małżonki i ułożyli na łóżku. Dwa dni i dwie noce później słudzy mieli przenieść jego 
ciało do grobowca, kiedy królowa powiedziała, że chce porozmawiać z Ammonem. Nie 
wierzyła, że Lamoni nie żyje i chciała, żeby Ammon do niego poszedł.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali werset: Alma 19:6 i wybrali wyrażenie, które ich 
zdaniem najlepiej obrazuje doświadczenie Lamoniego. Poproś kilku uczniów o przeczyta-
nie wyrażeń, które wybrali. Zapytaj, dlaczego wybrali właśnie te sformułowania.

W kolejnym kręgu schematu napisz królowa. Niech w wersetach: Alma 19:7–11 uczniowie 
poszukają, jaki wpływ to doświadczenie wywarło na królowej.

• Czego dowiadujemy się o królowej z tych wersetów? (Przykładowe odpowiedzi: kochała 
swego męża, ufała Ammonowi oraz miała wielką wiarę).

Ammon
król 

Lamoni
królowa

słudzy 
 Lamoniego

Abisz
wielu innych 
Lamanitów



310

LEKCJA 83

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 19:12–14. Poproś resztę 
uczniów o śledzenie tekstu i zwrócenie szczególnej uwagi na przejawy wiary Lamoniego.

• Jakie prawdy poznał Lamoni w przeciągu dwóch poprzednich dni?

• Lamoni, królowa i Ammon byli „[przejęci] Duchem” i „[przejęci] radością”. Kiedy od-
czuwaliście wpływ Ducha w przemożny sposób? Kiedy odczuwaliście wielką radość?

W kolejnym kręgu na schemacie napisz słudzy Lamoniego. Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos fragmentu: Alma 19:15–16. Niech uczniowie poszukają dowodów na 
to, że słudzy zwracali się ku Bogu.

• Jakie słowa i wyrażenia wskazują na to, że słudzy Lamoniego zwracali się ku Bogu?

W kolejnym kręgu napisz Abisz. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: 
Alma 19:17. Niech klasa poszuka, jaki wpływ miały wszystkie te wydarzenia na Abisz.

• Co zrobiła Abisz? Co miała nadzieję osiągnąć swoim działaniem?

Zastanów się, czy nie poprosić uczniów o podsumowanie wersetów: Alma 19:18–28. Daj 
im czas na przeczytanie po cichu tego fragmentu. Następnie poproś, aby ktoś na ochotnika 
opowiedział tę historię własnymi słowami. Pozwól, aby reszta uczniów służyła mu pomocą. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, pomóż im, by opowiadanie zawierało następujące informacje: 
Usłyszawszy nowiny od Abisz, ludzie zebrali się w domu króla. Kiedy zobaczyli Ammona, 
króla, królową i sługi leżących bez przytomności, wybuchły pośród nich wielkie spory. Je-
den człowiek chciał zabić Ammona, lecz gdy spróbował, padł martwy. Niektórzy twierdzili, 
że Ammon jest Wielkim Duchem, inni że potworem. Kiedy Abisz zobaczyła, do jakiej nie-
zgody doprowadziła, przyprowadzając ludzi, bardzo się zasmuciła.

Niech uczniowie zastanowią się, co zrobiliby na miejscu Abisz. Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos wersetu: Alma 19:29.

• W jaki sposób działania Abisz ukazywały siłę jej świadectwa? W jaki sposób królowa 
pokazała, że otrzymała świadectwo?

Odczytaj na głos fragment: Alma 19:30–36. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i zastanowili 
się, jaki wpływ wywarły na innych świadectwo i przykład Ammona.

Na ostatnim okręgu schematu napisz wielu innych Lamanitów.

Poproś uczniów, by uzupełnili zdanie, które zapisałeś na tablicy na początku lekcji. Jedną 
z zasad, jakie mogą utworzyć, jest ta, że dzieląc się swoim świadectwem i dając dobry 
przykład, możemy pomagać innym zbliżyć się do Pana.

• Kiedy czyjś przykład lub świadectwo miały na was dobry wpływ?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, jaki wpływ ich świadectwa i przykłady mają 
na ich rodziny, przyjaciół i społeczność. Poproś, by w swoich notatnikach lub dziennikach 
do studiowania odpowiedzieli na następujące pytanie:

• Co takiego możesz dzisiaj zrobić, co będzie miało dobry wpływ na ludzi w twoim oto-
czeniu?

Zachęć uczniów, aby pozwolili, żeby ich świadectwo i prawy przykład wpływały na bliźnich 
tak, jak kamień, powodujący kręgi na tafli wody. Powiedz uczniom, że na jednej z kolejnych 
lekcji (lekcja 85.) możesz ich poprosić o opowiedzenie o tym, co starali się zrobić.

Alma 20
Ojciec króla Lamoniego pragnie poznawać ewangelię i zaczyna doświadczać 
przemiany serca
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, kiedy czuli, że zostali źle lub niesprawiedliwie 
potraktowani.

Wyjaśnij, że Ammon i Lamoni spotkali się ze złym traktowaniem. Zwróć uwagę, że z tego, 
jak zareagowali oni na tę sytuację, możemy wyciągnąć ważne lekcje.

Aby pomóc uczniom zapoznać się z wydarzeniami z rozdziału: Alma 20, pokrótce pod-
sumuj wersety: Alma 20:1–7 w następujący sposób: Lamoni pragnął, aby Ammon spotkał 
się z jego ojcem, który był królem całego kraju. Pan objawił Ammonowi, że nie powinien 
tam jechać, ponieważ ojciec Lamoniego będzie próbował go zabić. Pan objawił również, że 
Aaron, brat Ammona, oraz jego dwóch towarzyszy znajduje się w więzieniu w Middoni. 
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ALMA 19 –20

Ammon pragnął uwolnić swoich braci. Kiedy Lamoni usłyszał, że Ammon dowiedział się 
tych rzeczy poprzez objawienie, wyruszył, by pomóc mu uwolnić jego braci.

Przed lekcją narysuj na tablicy poniższą tabelę lub rozdaj uczniom jej kopie:

1. Alma 20:8–13 Co czulibyście na miejscu Ammona, gdyby ktoś oskarżał was o to,  
że jesteście kłamcami i złoczyńcami?

2. Alma 20:14–16 Jakie lekcje możemy wyciągnąć z odpowiedzi, jakiej Lamoni udzielił  
swemu ojcu?

3. Alma 20:17–25 Co ojciec Lamoniego zaoferował Ammonowi, kiedy zobaczył, że ten może  
go zabić? A o co poprosił Ammon?

4. Alma 20:26–27 Jaki wpływ na ojca Lamoniego wywarła miłość, jaką Ammon darzył jego syna? 
Jaki wpływ miały na ojca Lamoniego słowa Ammona i Lamoniego?

Podziel uczniów na pary. Niech w tych zespołach przeczytają wersety wypisane w rzędach 
1–2 i omówią odpowiedzi na towarzyszące im pytania. Zachęć ich, by byli gotowi podzielić 
się swoimi odpowiedziami z całą klasą.

Kiedy uczniowie omówią w parach rzędy 1–2, poproś kilku z nich, by opowiedzieli, czego 
się dowiedzieli. Następnie zapytaj:

• Jakich zasad możemy się nauczyć z tych fragmentów? (Uczniowie mogą podać wiele 
odpowiedzi, lecz pomóż im dostrzec następującą zasadę: Możemy składać nasze świa-
dectwa słowem i przykładem nawet wtedy, kiedy inni starają się nas nakłonić do 
złego. Możesz zasugerować uczniom, by zapisali tę zasadę obok wersetu: Alma 20:15).

Niech uczniowie w parach przeczytają teraz wersety wypisane w rzędach 3–4 i omówią 
odpowiedzi na towarzyszące im pytania. Niech opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli. 
Następnie zapytaj:

• Jakich zasad możemy się nauczyć z tych fragmentów? (Choć uczniowie mogą podać 
wiele różnych odpowiedzi, upewnij się, że jasne jest, iż: Kiedy okazujemy miłość i 
nauczamy prawdy, możemy zmiękczać serca ludzi i sprawiać, że będą bardziej 
otwarci na przesłanie ewangelii. Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali tę zasadę w 
pismach świętych obok fragmentu: Alma 20:26–27).

Zachęć uczniów, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach, które dowodzą prawdzi-
wości jednej z zasad, jakie odnaleźli w rozdziale: Alma 20. Możesz również opowiedzieć o 
własnych przeżyciach.

Na zakończenie zachęć uczniów, by zabiegali o przewodnictwo Ducha, aby dowiedzieć się, 
jak mogą stosować te dwie zasady w swoim życiu.
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Wprowadzenie
Aaron, brat Ammona, nauczał Amalekitów, lecz oni 
odrzucili jego przesłanie o Zadośćuczynieniu Jezusa 
 Chrystusa. Następnie głosił ewangelię w Middoni, gdzie w 
końcowym efekcie on i jego towarzysze zostali uwięzieni. 
Pozostali wierni w swych próbach i kontynuowali misję 
głoszenia ewangelii po tym, jak Ammon i król Lamoni 

przyczynili się do ich uwolnienia. Kiedy dzięki przykła-
dowi Ammona ojciec Lamoniego był gotów na prze-
mianę serca, wysłuchał nauk Aarona i dowiedział się, jak 
można zostać „[narodzonym] Bogu” (Alma 22:15). Dowie-
dział się, że odpokutowując za swe grzechy, może dojść 
do poznania Boga, a na koniec otrzymać życie wieczne.

LEKCJA 84

Alma 21–22

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 21
Aaron i jego bracia głoszą ewangelię mimo przeciwności i uwięzienia
Zapytaj uczniów, czy mieli kiedyś uczucie, że choć starają się ze wszystkich sił, by prze-
strzegać przykazań, to nadal zmagają się z przeciwnościami lub czują zniechęcenie. Zachęć 
ich, by opowiedzieli o sytuacjach, w których ludzie mogą mieć podobne odczucia.

Wyjaśnij, że kiedy Ammon z powodzeniem nauczał króla Lamoniego i jego lud, w innej 
części kraju Aaron i jego towarzysze zmagali się z ogromnymi przeciwnościami. Zachęć 
uczniów, by badając przykład Aarona i jego towarzyszy, szukali dla siebie lekcji, które będą 
dla nich pomocne, gdy przyjdzie im zmierzyć się z przeciwnościami lub gdy będą odczu-
wać zniechęcenie.

Zapisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: Alma 21:1–4; Alma 21:5–8; Alma 
21:9–11; Alma 21:12–15; i Alma 20:29–30. Podziel uczniów na pięć grup. Każdej z nich przy-
dziel jeden z podanych fragmentów. Poproś uczniów, aby podsumowali wydarzenia ze swo-
jego fragmentu i pokrótce opisali trudności, z jakimi zmagali się Aaron i jego towarzysze. Po 
kilku minutach poproś przedstawiciela każdej grupy, by zaprezentował, czego się dowiedzieli.

• Jak Aaron i jego towarzysze znosili swoje próby? (zob. Alma 20:29; 21:9, 12, 15).

• Jedną z prób Aarona był opór Amalekitów, kiedy ich nauczał (zob. Alma 21:5–10). Co mo-
żemy zrobić, kiedy ktoś chce spierać się z nami na temat religii lub podważa naszą wiarę?

Przypomnij uczniom pytanie postawione na początku lekcji. Aaron i jego towarzysze starali 
się bardzo wykonać to, co nakazywał im Pan, lecz mimo to napotykali trudności. Poproś 
uczniów, aby po cichu zastanowili się przez chwilę nad tym, jak by się czuli, doświadczając 
tego, przez co przechodził Aaron i jego towarzysze. Czego mogliby pragnąć po wycierpie-
niu tylu rzeczy i po pobycie w więzieniu za sprawy ewangelii tak daleko od domu? Możesz 
zapytać, czy nie chcieliby wówczas wrócić do domu.

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli wiernie przetrwamy nasze próby, Pan po-
może nam wykonywać Jego dzieło. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
fragmentu: Alma 21:16–17. Niech pozostali uczniowie śledzą tekst i odszukają, w jaki spo-
sób Pan pomógł Aaronowi i jego braciom wykonywać Swoje dzieło. Poproś, aby uczniowie 
opowiedzieli, co znaleźli.

Aby pomóc uczniom stosować zasadę zapisaną na tablicy, zapytaj ich, jakiego rodzaju 
zadania ma dla nich teraz Bóg i jakiego rodzaju wyzwania mogą napotkać, starając się je 
wypełnić. (Możesz zwrócić ich uwagę na to, że poza pracą misjonarską mogą brać udział 
w pracy Boga, uczęszczając na spotkania kościelne, wypełniając swoje powołania i zadania, 
służąc bliźnim, wzmacniając swoje świadectwa i stając się bardziej podobni do Chrystusa).

Poproś uczniów, aby opowiedzieli, skąd wiedzą, że zasada, którą zapisałeś na tablicy, jest 
prawdą. Możesz złożyć swoje świadectwo o tym, że Pan pomaga nam wykonywać Swoją 
pracę, kiedy wiernie trwamy mimo przeciwności. Poproś uczniów o podanie przykładów 
sytuacji, kiedy w przyszłości być może będą musieli się zmierzyć z przeciwnościami, wyko-
nując pracę Pana.

Pomoc uczniom 
w zastosowaniu 
doktryn i zasad
Z modlitwą zdecyduj, jak 
pomóc uczniom rozpo-
znawać i stosować dok-
tryny i zasady z lekcji w 
sposób dostosowany do 
ich sytuacji.
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ALMA 21–22

Podsumuj wersety: Alma 21:18–23, wyjaśniając, że po pomocy w uwolnieniu Aarona i jego 
braci z więzienia Ammon i Lamoni powrócili do kraju Ismael, gdzie kontynuowali głosze-
nie ewangelii. Lamoni przyznał swemu ludowi prawo wolności wyznania.

Alma 22
Aaron naucza ojca Lamoniego o ewangelii, ten zaś wierzy i zostaje  
narodzony Bogu
Napisz na tablicy następujące pytania:

Dlaczego chcecie otrzymać życie wieczne?

Z czego jesteście gotowi zrezygnować, aby otrzymać życie wieczne?

Wyjaśnij, że „życie wieczne, czyli wyniesienie, to odziedziczenie miejsca w najwyższym 
stopniu królestwa celestialnego, gdzie będziemy żyć w obecności Boga i kontynuować swoje 
związki rodzinne (zob. NiP 131:1–4). […] Dar ten jest dostępny dzięki Zadośćuczynieniu 
 Jezusa Chrystusa” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 196). Krótko opowiedz o 
tym, dlaczego ty pragniesz otrzymać życie wieczne. Robiąc to, możesz pokazać uczniom 
zdjęcie swojej rodziny i ilustrację przedstawiającą Zbawiciela. Następnie poproś uczniów, 
aby rozważali pytania zapisane na tablicy podczas wspólnego studiowania rozdziału: 
Alma 22.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 22:1.

• Co zapamiętaliście na temat ojca Lamoniego z poprzedniej lekcji? (Możesz poprosić 
jednego z uczniów o podsumowanie rozdziału: Alma 20).

• Na podstawie wersetu: Alma 20:27, o co ojciec Lamoniego poprosił Ammona? (O to, 
żeby go nauczał).

Podsumuj wersety: Alma 22:2–3 wyjaśnieniem, że ojciec Lamoniego chciał spotkać się 
z Ammonem i chciał, żeby to on go nauczał, lecz mimo to był gotów się uczyć również 
wtedy, gdy zamiast Ammona przyszedł do niego Aaron.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 22:5–6. Niech pozostali 
uczniowie śledzą tekst i odszukają, czego chciał się dowiedzieć ojciec króla Lamoniego. 
Niech uczniowie opowiedzą, co znaleźli.

Podziel klasę na małe grupy. Poproś uczniów, aby w grupach przeczytali: Alma 22:7–14 i spo-
rządzili listę doktryn, jakich Aaron nauczał ojca Lamoniego. (Mogą na przykład wymienić 
Stworzenie, Upadek i Zadośćuczynienie). Kiedy poszczególne grupy zakończą to zadanie, 
poproś jednego z uczniów, aby zaprezentował klasie listę doktryn, którą przygotowała jego 
grupa. Możesz go poprosić, aby przepisał tę listę na tablicy. Następnie poproś pozostałych 
uczniów o dopisanie dodatkowych doktryn, jakie poza wymienionymi odnalazły ich grupy.

• Jak te doktryny odpowiadają na pytanie, które król zadał w wersecie: Alma 22:6?

Poproś uczniów o przestudiowanie po cichu wersetu: Alma 22:15 i zobaczenie, z czego 
 gotów był zrezygnować ojciec króla Lamoniego, aby otrzymać radość i życie wieczne.

• Co myślicie, gdy rozważacie, z czego król był gotów zrezygnować?

Zwróć uwagę, że chociaż król był gotów zrezygnować ze wszystkich swoich ziemskich 
dóbr, Aaron nauczał go o jeszcze większym poświęceniu, na które musiał się zdobyć. 
 Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 22:16. Niech uczniowie 
odszukają, co takiego miał uczynić król zgodnie z nauką Aarona.

• Co, według Aarona, musiał zrobić król? (Odpokutować za swe grzechy i modlić się do 
Boga z wiarą).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 22:17–18. Niech klasa 
śledzi tekst i odnajdzie, jak król zareagował na nauki Aarona.

• W jaki sposób król okazał, że pragnie otrzymać życie wieczne?

• Co, według was, oznacza wyrażenie „wyzbyć się grzechów”? Jak myślicie, dlaczego ko-
nieczne jest, abyśmy odpokutowali za wszystkie swoje grzechy, a nie tylko za niektóre z nich? 
(Pomóż uczniom zrozumieć, że odpokutowanie za wszystkie grzechy wymaga czasu).

• Czego możemy się nauczyć od ojca króla Lamoniego na temat przygotowania się na 
życie wieczne? (Sformułowania mogą być różne, ale upewnij się, że uczniowie rozumieją 
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następującą prawdę: Aby przygotować się na życie wieczne, musimy być gotowi 
wyrzec się wszystkich swoich grzechów. Możesz zaproponować, aby w wersecie: 
Alma 22:18 uczniowie zaznaczyli sobie zdanie: „Wyzbędę się wszystkich moich grze-
chów by Ciebie poznać”).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów 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, kulturo-
wych i narodowych — które są sprzeczne z przykazaniami Boga. Celem 
ewangelii jest przeobrażenie zwykłych istot w obywateli celestialnych, a to 
wymaga przemiany” („Odpokutowanie i zmiana”, Ensign lub Liahona, list. 

2003, str. 37).

Zwróć uwagę, że niektórzy nie są pewni, czy zdołają prawdziwie odpokutować i się zmie-
nić. Inni ludzie powątpiewają, że Pan im wybaczy. Aby pomóc uczniom, którzy mogą mieć 
podobne wątpliwości, przeczytaj, co powiedziała Siostra Elaine S. Dalton, generalna prezy-
dent Młodych Kobiet:

„Czy jest w waszym życiu coś, co musicie zmienić? Możecie to zrobić. Możecie odpokutować 
dzięki nieskończonej mocy Zadośćuczynienia Zbawiciela. On umożliwił przemianę wam i 
mnie; dzięki Niemu możemy stać się na nowo [czyści] i upodobnić się do Niego. Ponadto 
obiecał, że jeśli będziemy się starać upodobnić do Niego, On nie będzie pamiętał naszych 
grzechów” („Teraz jest czas, by powstać i jaśnieć!”, Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 124).

Wyjaśnij, że kiedy wykazujemy się wiarą i pokutujemy za swe grzechy, jesteśmy godni, by 
otrzymać obrzędy i przymierza kapłańskie, które pomagają nam przygotować się do życia 
wiecznego.

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania zapisali odpo-
wiedź na poniższe pytanie. (Możesz zapisać je na tablicy lub powoli podyktować).

• Jak sądzisz na podstawie poznanych wymagań, które należy spełnić, by otrzymać życie 
wieczne, o co poprosiłby cię dzisiaj Pan, abyś mógł bardziej zbliżyć się do Niego?

Daj uczniom czas na zastanowienie i napisanie odpowiedzi, a potem zapytaj:

• Jakie widzicie dowody na to, że król nawrócił się do Pana? (Przypomnij uczniom, że król 
zmienił się z człowieka, który chciał zabić własnego syna, w człowieka gotowego wyrzec 
się całego królestwa i wszystkich swoich grzechów, aby móc narodzić się Bogu).

Podsumuj pokrótce wersety: Alma 22:19–21, wyjaśniając, że kiedy króla przemógł Duch, 
jego słudzy pobiegli do królowej, aby opowiedzieć jej, co się wydarzyło. Królowa wpadła 
w gniew i nakazała sługom zabić Aarona i jego braci. W obawie przed mocą nefickich mi-
sjonarzy, słudzy odmówili wykonania rozkazu. Królowa również się bała, lecz była pełna 
determinacji, by doprowadzić do zabicia Nefitów. Nakazała sługom, by przyprowadzili lud, 
aby ten zabił Aarona i jego towarzyszy.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Alma 22:22–26 i odnalezienie, jakie 
działania podjęli Aaron i król, aby królowa i inni mogli się nawrócić i zaznać radości. Na 
zakończenie podziel się swoim świadectwem o pokucie i błogosławieństwach, jakie przy-
nosi przemiana mocą Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

Omówienie fragmentów do opanowania
Młodzi ludzie mogą się nauczyć wykorzystywać pisma święte do nauczania prawd ewan-
gelii. Podziel uczniów na pary i poproś ich, aby przygotowali jedno-  lub dwuminutową 
prezentację, podczas której wyłożą wyznaczoną przez ciebie podstawową doktrynę. Poproś, 
aby nauczając tej doktryny, wykorzystali przynajmniej jeden z fragmentów pism świętych 
do opanowania. Niech rozważą również, czy nie wykorzystać do nauczania wyjaśnień, 
przykładów, doświadczeń i świadectw. W prezentacji powinny brać udział obie osoby z 
pary. Wyznacz uczniom czas na przygotowanie, a następnie poproś dwie lub trzy pary, żeby 
nauczały resztę klasy. Kolejne pary możesz prosić o przedstawienie swoich prezentacji przy 
okazji zbliżających się spotkań tematycznych lub w dniu, kiedy lekcja będzie nieco krótsza.
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Wprowadzenie
Po swym nawróceniu król Lamanitów ustanowił po-
śród swego ludu wolność wyznania. To obwieszczenie 
pozwoliło Aaronowi i jego braciom głosić ewangelię 
i ustanawiać kościoły w miastach Lamanitów. Tysiące 
Lamanitów nawróciło się i nigdy już nie zbłądziło. Na-
wróceni Lamanici zawarli przymierze, że wyrzekną się 
używania broni wojennej i odróżniali się od tych, któ-
rzy się nie nawrócili, nazywając się Anti- Nefi- Lehitami. 

Kiedy zaatakowali ich Lamanici, niektórzy z Anti- Nefi- 
Lehitów oddali swe życie, aby dochować zawartego 
przymierza.

Uwaga: Podczas lekcji 83. zachęciłeś uczniów, aby po-
zwolili, żeby ich świadectwo i prawy przykład wpływały 
na innych tak, jak kamień, wywołujący kręgi na tafli 
wody. Zastanów się, czy nie rozpocząć dzisiejszej lekcji 
od zapytania, co zrobili, by ten cel zrealizować.

LEKCJA 85

Alma 23–24

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 23
Tysiące Lamanitów nawraca się do Pana
Narysuj na tablicy dwóch ludzi (wystarczą proste rysunki złożone z kresek). Następnie 
przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apo-
stołów. Poproś uczniów, aby słuchali, jak Starszy Scott opisuje dwa różne typy ludzi.

„Każdy z nas widział, jak niektóre osoby idą przez życie, konsekwentnie czy-
niąc to, co dobre. Wydaje się, że ci ludzie są szczęśliwi, a nawet podchodzą 
entuzjastycznie do życia. Kiedy podejmują trudne decyzje, zdaje się, że nie-
zmiennie dokonują dobrych wyborów, mimo że alternatywy są kuszące. 
Wiemy, że odczuwają oni pokusy, ale wydają się ich nie zauważać. Tak samo 
widzimy, że inni nie są tak dzielni przy podejmowaniu swoich decyzji. Kiedy 

znajdują się w sytuacji, gdzie silnie wpływa na nich Duch, postanawiają postępować lepiej, 
zmienić kurs swego życia, odrzucić nawyki, które ich osłabiają. Są bardzo szczerzy w tym 
postanowieniu zmiany, jednak szybko powracają do tego, co chcieli porzucić.

Cóż takiego jest w życiu tych dwóch grup, co różni je od siebie? W jaki sposób można kon-
sekwentnie podejmować dobre decyzje?” („Pełne nawrócenie przynosi szczęście”, Liahona, 
lipiec 2002, str. 26).

Zapytaj uczniów, jak nazwaliby dwie postaci na tablicy w oparciu o słowa Starszego Scotta. 
Pierwszą postać oznacz napisem Wierny, drugą zaś napisem Niekonsekwentny. Zapytaj 
uczniów, jak odpowiedzieliby na pytania postawione przez Starszego Scotta:

• Cóż takiego jest w życiu tych dwóch grup, co różni je od siebie?

• W jaki sposób można konsekwentnie podejmować dobre decyzje?

Zachęć uczniów, aby podczas omawiania na zajęciach rozdziałów: Alma 23–24 zastanowili 
się nad tym, co motywuje wielu członków Kościoła do tego, by pozostali wierni i oddani 
przez całe swoje życie.

Podsumuj pokrótce wersety: Alma 23:1–5, wyjaśniając, że po swoim nawróceniu król La-
manitów rozesłał pośród ludu obwieszczenie, że powinni oni zezwolić, aby Aaron i jego 
bracia głosili słowo Boże w całym kraju bez żadnych przeszkód i prześladowań. To ob-
wieszczenie umożliwiło misjonarzom zakładanie kościołów pośród tego ludu. W wyniku 
tych działań tysiące Lamanitów nawróciło się do Pana.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 23:6. Niech pozostali 
uczniowie śledzą tekst i odszukają dwie rzeczy, które pomogły w nawróceniu Lamanitów. 
Niech opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.

• Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest to, że Ammon i jego bracia nauczali Lamanitów 
„według ducha objawienia i proroctwa”?

Sprawdzanie 
realizacji zadań
Kiedy nauczyciele spraw-
dzają, jak uczniowie 
realizują wyzwania i 
zadania postawione im 
podczas poprzednich 
lekcji, lepiej rozumieją i 
głębiej odczuwają zna-
czenie działania wedle 
boskich zasad oraz sto-
sowania ich w życiu poza 
zajęciami seminarium.
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• Co, waszym zdaniem, znaczy to, że moc Boża dokonywała cudów pośród Lamanitów?

• Kiedy doświadczyliście tego, że moc Boga pomagała wam się nawrócić? Kiedy widzieli-
ście, jak moc Boga wpływała na kogoś innego i pomagała mu się nawrócić?

Zachęć uczniów, aby ponownie przeczytali werset: Alma 23:6 i odnaleźli wyrażenia opisu-
jące Lamanitów, którzy uwierzyli w nauki Ammona i jego braci. (Upewnij się, że uczniowie 
rozumieją, iż ci Lamanici „nawrócili się do Pana”, a nie do Kościoła czy do misjonarzy, któ-
rzy ich nauczali. Upewnij się również, że uczniowie rozumieją, że ci ludzie „nigdy już od 
Niego nie odstąpili”. Napisz na tablicy Nawrócony do Pana i Nigdy nie odstąpił pod postacią 
oznaczoną jako Wierny ).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy, gdy stajemy w obliczu trudności i przeciwności, byli na-
wróceni do Pana, a nie do innych ludzi czy idei?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 23:7, 16–18, szukając słów i wyra-
żeń, które świadczą o nawróceniu Lamanitów. Niech potem opowiedzą o tym, czego się 
dowiedzieli. Możesz je wypisać pod postacią Wiernego. Aby pomóc uczniom w dalszej ana-
lizie tych wersetów, możesz im zadać następujące pytania:

• W jaki sposób pragnienie nowej nazwy świadczy o tym, że ludzie się zmienili?

• Jak mogą się „odróżnić” od innych ludzi ci, którzy nawracają się w dzisiejszych czasach?

• Według tego, co mówi werset: Alma 23:18, nawróceni Lamanici stali się pracowici i byli 
przyjaźnie nastawieni do Nefitów. Kiedy ktoś stara się odpokutować lub zmienić swoje 
życie, jak może mu pomóc przebywanie pośród ludzi, którzy są nawróceni?

Napisz na tablicy następujące słowa: Nawrócenie oznacza…

Poproś uczniów, aby podsumowali, czego nauczyli się z rozdziału: Alma 23, uzupełniając 
zdanie na tablicy. Mogą użyć różnych sformułowań, lecz ich odpowiedzi powinny odzwier-
ciedlać następującą prawdę: Nawrócenie oznacza przemianę i stanie się nowym czło-
wiekiem dzięki mocy Boga. Uzupełnij zdanie na tablicy.

Zwróć uwagę uczniów na słowa Wierny i Niekonsekwentny. Zachęć ich, aby zastanowili się, 
które z tych określeń lepiej określa stopień ich nawrócenia.

Alma 24
Anti- Nefi- Lehici zawierają przymierze, że nigdy więcej nie chwycą za broń
Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się, czy kiedykolwiek zdecydowali, że nie po-
pełnią więcej jakiegoś błędu czy grzechu, lecz później ponownie go popełnili. Wyjaśnij, że 
jeśli tak się stało, powinni nadal starać się doskonalić. Studiując rozdział: Alma 24, poznają 
prawdy, które im w tym pomogą.

Podsumuj wersety: Alma 24:1–5, wyjaśniając, że Amalekici i Amulonici, którzy wcześniej 
byli Nefitami, podburzyli wielu Lamanitów, by zbuntowali się przeciwko swemu królowi i 
innym Anti- Nefi- Lehitom. Uniesieni gniewem Lamanici przygotowywali się do ataku na 
Anti- Nefi- Lehitów. W tych niespokojnych czasach umarł król Anti- Nefi- Lehitów. Króle-
stwo przypadło jednemu z jego synów. Ammon spotkał się na naradzie z nowym królem, 
Lamonim i innymi, aby ustalić, jak będą się bronić przed Lamanitami.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali werset: Alma 24:6 i odnaleźli, czego Anti- Nefi- 
Lehici zdecydowali się nie robić. Kiedy uczniowie opowiedzą, co znaleźli, poproś kilku z 
nich, aby po kolei przeczytali na głos fragment: Alma 24:7–10, 12–14. Niech reszta klasy 
śledzi tekst i szuka wymienionych przez króla Anti- Nefi- Lehitów sposobów, w jakie zostali 
oni pobłogosławieni przez Boga.

• Co werset: Alma 24:9 mówi o jednym z grzechów, jakiego wcześniej dopuścili się Anti- 
Nefi- Lehici?

• Jakie powody ich odmowy udziału w bitwie wymienione są w wersecie: Alma 24:13?

Podziel uczniów na dwie grupy. Niech pierwsza grupa przeczyta wersety: Alma 24:11, 15, 
szukając wyrażeń opisujących starania Anti- Nefi- Lehitów, aby odpokutować. Drugą grupę 
poproś o przeczytanie wersetów: Alma 24:16–19 i odnalezienie odpowiedzi na pytanie, co 
zrobili Anti- Nefi- Lehici, aby się upewnić, że pozostaną czyści. Kiedy uczniowie skończą 
czytać, poproś, aby opowiedzieli o tym, czego się dowiedzieli. Aby pobudzić uczniów do 
dalszej dyskusji, możesz im zadać następujące pytania:
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• Co, waszym zdaniem, miał na myśli król, kiedy powiedział: „Oto uczyniliśmy wszystko, 
co w naszej mocy […], aby usunął naszą skazę”? (Alma 24:11). (To wyrażenie obrazuje, 
wielkie starania i determinację Anti- Nefi- Lehitów, aby odpokutować za swoje grzechy).

• Słowo dowód pojawia się trzy razy w wersetach: Alma 24:15–16, 18. W jakim sensie 
zakopanie broni głęboko w ziemi jest dowodem wiary? (Było znakiem dla innych ludzi i 
Boga, że prawdziwie zaprzestali, czyli wyrzekli się swoich grzechów).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Spencera W. 
Kimballa:

„Porzucając grzech, człowiek nie może jedynie pragnąć lepszych okoliczno-
ści. […] Musi być pewien, że nie tylko porzucił grzech, ale także zmienił sy-
tuacje towarzyszące grzechowi. Powinien unikać miejsc, okoliczności i 
warunków, które doprowadziły do grzechu, ponieważ z łatwością mogłyby 
one doprowadzić do ponownego popełnienia grzechu. Musi zerwać kontakt 
z ludźmi, z którymi popełnił grzech. Nie może nienawidzić osób, które 

uczestniczyły w grzechu, ale musi unikać ich i wszystkiego, co wiąże się z grzechem”  
(The Miracle of Forgiveness [1969], str. 171–172).

• Co zrobili Anti- Nefi- Lehici, aby uniknąć sytuacji i ludzi, którzy mogliby skłonić ich do 
popełnienia dawnych grzechów?

Możesz dać uczniom chwilę na zastanowienie się, czy są w ich życiu sytuacje, które muszą 
zmienić, aby odpokutować i wyrzec się grzechu, z którym się zmagają.

Napisz na tablicy: Jeżeli my…, to Bóg…

Poproś uczniów, by przeczytali wersety: Alma 24:10–18 i zastanowili się, jak można uzupeł-
nić to zdanie. (Możesz zaproponować, aby w swoich pismach świętych napisali następu-
jące zdanie: Jeżeli my robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odpokutować, to Bóg 
zabierze od nas poczucie winy i pomoże nam pozostać czystymi).

Poproś uczniów, aby jeszcze raz przeczytali werset: Alma 24:17.

• Jakie narzędzia buntu (zob. Alma 23:7) mogą odłożyć lub zakopać ludzie, kiedy nawra-
cają się do Pana? (Pomóż uczniom zrozumieć, że narzędziem buntu może być grzeszna 
postawa lub działania, których ludzie muszą zaprzestać, aby nawrócić się do Pana).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda z 
Kworum Dwunastu Apostołów:

„Pokuta trwa dokładnie tyle czasu, ile zajmie wam wypowiedzenie z pełną od-
powiedzialnością słów: ‘Zmienię się’. Oczywiście, że pojawią się problemy, 
które trzeba będzie rozwiązać i naprawić wyrządzone krzywdy. Może być tak 
— w istocie najlepiej, żeby tak było — że spędzicie resztę swego życia, dowo-
dząc trwałością waszej pokuty, że odpokutowaliście” („For Times of Trouble”, 
New Era, październik 1980, str. 11–12).

Poproś uczniów, aby wyjaśnili, co może zrobić młody mężczyzna lub młoda kobieta, aby 
uniknąć ponownego popełnienia każdego z następujących grzechów: łamanie Słowa Mą-
drości, oglądanie pornografii i złe odnoszenie się do rodzeństwa.

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, jak musieli się czuć Anti- Nefi- Lehici, kiedy po za-
kopaniu swojej broni odkryli, że armia Lamanitów szykuje się, by ich zaatakować. Poproś 
uczniów, aby zastanowili się nad tą sytuacją, czytając po cichu wersety: Alma 24:20–22.

Zapisz na tablicy następującą prawdę: Kiedy dochowujemy swoich przymierzy, możemy 
pomóc bliźnim w nawróceniu się. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos 
fragment: Alma 24:23–27. Poproś resztę klasy, aby śledziła tekst i szukała słów oraz wyra-
żeń, które nauczają zasady zapisanej na tablicy.

• Jaki wpływ ma ta historia na wasze pragnienie dochowania zawartych przymierzy?

• Co możemy robić, aby wzmocnić nasze pragnienie i zdolność dochowywania przymie-
rzy, które zawarliśmy z Panem?

Zachęć uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami odnoszącymi się do zasady 
zapisanej na tablicy. Na zakończenie złóż swoje świadectwo na temat zasad nauczanych w 
tej lekcji.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Alma 17–24 (Część 17.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Alma 17–24 
(Część 17.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach 
swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie 
na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, kiedy zastanawiasz się nad 
potrzebami uczniów.

Dzień 1. (Alma 17–18)
Dzięki przykładowi tego, w jaki sposób Ammon i jego bracia 
nauczali Lamanitów, uczniowie dowiedzieli się, że studiując 
pisma święte, modląc się i poszcząc, możemy otrzymać 
Ducha Świętego i nauczać bliźnich z mocą. Służba Ammona 
dla króla Lamoniego również niesie ze sobą lekcję na temat 
ważnego aspektu służby misjonarskiej — że kiedy dajemy 
dobry przykład, Pan może nas uczynić narzędziami w Swoich 
rękach. Uczniowie mogli zobaczyć, że służba Ammona dla 
Lamoniego przygotowała władcę Lamanitów i innych ludzi 
na przyjęcie ewangelii. Historia nawrócenia króla Lamoniego 
uczy, że kiedy rozumiemy, iż potrzeba nam Zbawiciela, mamy 
pragnienie, aby odpokutować.

Dzień 2. (Alma 19–20)
Uczniowie dowiedzieli się, że świadectwo i prawy przykład 
Ammona pomogły zwrócić ojca Lamoniego ku Panu. Dowie-
dzieli się również, że nasze dobre uczynki mogą zmiękczyć 
serca ludzi i wzbudzić w nich pragnienie poznania prawdy.

Dzień 3. (Alma 21–22)
Historia pracy misjonarskiej Aarona pomogła uczniom zro-
zumieć, że jeśli pozostaniemy wierni w obliczu prób, Pan 
pomoże nam wykonać Jego dzieło. Aaron pomógł ojcu króla 
Lamoniego zrozumieć, że może on otrzymać zbawienie tylko 
dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Tak jak król, i my musimy być 
gotowi wyrzec się wszystkich naszych grzechów, aby ulec 
duchowej przemianie i narodzić się Bogu.

Dzień 4. (Alma 23–24)
Tysiące Lamanitów, którzy przyjęli ewangelię, pokazało, że 
nawrócenie to duchowa przemiana — stawanie się nowym 
człowiekiem dzięki mocy Boga. Z przykładu Lamanitów, któ-
rzy stali się Anti- Nefi- Lehitami, uczniowie dowiedzieli się, że 
kiedy robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odpokutować, 
Bóg ujmuje nam poczucie winy i pomaga nam pozostać czy-
stymi. Nawrócenie Lamanitów wskazuje, że możemy poma-
gać ludziom w nawróceniu, kiedy jesteśmy wierni.

Wprowadzenie
Czterej synowie Mosjasza zdecydowali się zrezygnować z możli-
wości i wygód życia w domu, aby móc głosić ewangelię pośród 
Lamanitów. Historie tych czterech misjonarzy pokazują, jak 
uczniowie mogą się przygotowywać do tego, żeby skutecznie 
nauczać bliźnich ewangelii Jezusa Chrystusa.

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 17–22
Ammon i jego bracia nauczają dwóch królów
Przed rozpoczęciem lekcji zapisz na tablicy lub kartce poniższe 
zdanie do uzupełnienia: „Najważniejszą rzeczą, jaką możecie 
zrobić, przygotowując się na misję, jest…”.

Zachęć kilku uczniów, aby opowiedzieli, jak się czuli, kiedy ktoś 
z ich rodziny lub przyjaciół powracał po wiernie odsłużonej misji. 
Zapytaj uczniów: Jak zmieniła się ta osoba po misji? Co, waszym 
zdaniem, spowodowało te zmiany?

Zapytaj uczniów, jak uzupełniliby zdanie na tablicy. Kiedy udzielą 
już odpowiedzi, powiedz im, w jaki sposób uzupełnił je Starszy 
David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów: „Najważ-
niejszą rzeczą, jaką możecie zrobić, przygotowując się na misję, 
jest stanie się misjonarzem na długo, zanim udacie się na misję” 
(„Stawanie się misjonarzem”, Ensign lub Liahona, listopad 2005, 
str. 45).

Zapytaj: W jaki sposób młodzi mężczyźni i kobiety mogą zasto-
sować radę Starszego Bednara i stać się misjonarzami jeszcze 
przed wyjazdem na pełnoetatową misję?

Podziel się następującą wypowiedzią Prezydenta Thomasa S. 
Monsona:

„Służba misjonarska jest obowiązkiem kapłańskim, którego wy-
pełnienia Pan od nas oczekuje, jako że otrzymaliśmy tak wiele. 
Młodzi mężczyźni, namawiam was do tego, abyście przygotowali 
się do służby jako misjonarze. Pozostańcie czyści i nieskazitelni 
oraz godni reprezentowania Pana. Dbajcie o własne zdrowie i 
siłę. Studiujcie pisma święte. Gdzie jest to możliwe, uczestniczcie 
w zajęciach seminarium lub instytutu. Zapoznajcie się z podręcz-
nikiem dla misjonarzy Abyście głosili moją ewangelię.

Słowo do was, młode siostry: chociaż nie macie tego samego 
obowiązku kapłańskiego co młodzi mężczyźni, by służyć jako 
pełnoetatowi misjonarze, macie również cenny wkład jako misjo-
narki, a wasza służba jest mile widziana” („Gdy się znów spoty-
kamy”, Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 6).

Napisz na tablicy: Pan pobłogosławi nas Duchem Świętym i 
mocą, by nauczać Jego słowa, jeśli my….

Podziel uczniów na cztery grupy. Następnie przydziel każdej z 
grup następujące fragmenty z pism świętych: Alma 17:1–4; Alma 
17:9–13; Alma 17:19–25; 18:1–9; Alma 17:26–30. (Jeśli masz 
mało uczniów, dostosuj to ćwiczenie do swoich warunków).
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Poproś uczniów o przeczytanie wyznaczonych fragmentów i od-
nalezienie, co takiego zrobili synowie Mosjasza, że zostali pobło-
gosławieni Duchem i mocą, kiedy nauczali ewangelii. Wyjaśnij, 
że kiedy skończą, poprosisz ich, aby podzielili się tym, co odkryli i 
jak uzupełniliby zdanie na tablicy.

Gdy upłynie dość czasu, by uczniowie wypełnili zadanie, poproś, 
by przedstawiciel każdej z grup wyjaśnił, co zrobili synowie 
Mosjasza oraz jak członkowie jego zespołu zdecydowali się 
uzupełnić lukę w zdaniu. Przykładowe odpowiedzi uczniów 
mogą obejmować takie kwestie, jak: badanie pism świętych, 
post i modlitwa, bycie cierpliwym, dawanie dobrego przykładu, 
pokładanie ufności w Panu, służenie bliźnim ze szczerego serca 
oraz kochanie bliźnich jak swoich braci i siostry. Kiedy uczniowie 
będą podawać swoje odpowiedzi, zapisuj je na tablicy. Poproś 
uczniów, aby wyjaśnili, jak — ich zdaniem — każde z tych 
działań i cech może pomagać w skuteczniejszym dzieleniu się 
ewangelią.

Jeśli w twojej klasie są uczniowie, którzy nawrócili się do ewan-
gelii po lekcjach z pełnoetatowymi misjonarzami, możesz ich 
poprosić, żeby opowiedzieli o swoich uczuciach, kiedy poznawali 
ewangelię.

Przypomnij uczniom, że po tym, jak Ammon obronił stada króla, 
Lamoni był pod wrażeniem jego mocy oraz posłuszeństwa i od-
dania w wypełnianiu królewskich nakazów (zob. Alma 18:8–10). 
Lamoni był przygotowany, by wysłuchać przesłania, z którym 
przybył do niego Ammon. Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei 
czytali na głos fragment: Alma 18:24–29. Zapytaj uczniów, w 
jaki sposób Ammon stopniowo rozbudowywał wiedzę Lamo-
niego o Bogu, aby przygotować go na zrozumienie prawdziwej 
doktryny.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi pyta-
niami:

• Gdybyście rozmawiali o Bogu z przyjacielem innego wyznania, 
w jaki sposób moglibyście wykorzystać wierzenia, które są 
dla was wspólne, tak jak uczynił to Ammon? Jak ten zabieg 
mógłby pomóc waszemu znajomemu?

• Jakie inne ewangeliczne tematy moglibyście poruszyć w roz-
mowach z przyjaciółmi, aby stworzyć okazję do podzielenia 
się z nimi ewangelią?

Przypomnij uczniom, że zarówno król Lamoni, jak i jego ojciec 
otworzyli się na przesłanie ewangelii Jezusa Chrystusa. Poproś 

jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Alma 
18:39–41, które mówią o tym, jak Lamoni zareagował na to, 
czego dowiedział się o Jezusie Chrystusie. Niech inny uczeń prze-
czyta wersety: Alma 22:14–18, które opisują reakcję ojca Lamo-
niego. Niech reszta klasy śledzi tekst w swoich pismach świętych 
i wyszuka podobieństwa w reakcjach obu mężczyzn.

Zapytaj: Co obaj mężczyźni chcieli zrobić, kiedy dowiedzieli się o 
Jezusie Chrystusie?

Wyjaśnij, że Lamoni i jego ojciec zostali natchnieni Duchem 
dzięki naukom misjonarzy. W wyniku tego zapragnęli błogosła-
wieństw ewangelii i byli gotowi wyrzec się swoich grzechów i 
odpokutować. Przypomnij uczniom prawdę, jaką studiowali w 
tym tygodniu: Musimy być gotowi wyrzec się wszystkich 
naszych grzechów, aby ulec duchowej przemianie i naro-
dzić się Bogu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wypowiedzi 
Starszego Dallina H. Oaksa, która znajduje się w ich przewodni-
kach do studiowania: „Ewangelia Jezusa Chrystusa rzuca nam 
wyzwanie, abyśmy dokonali w sobie zmian. ‘Odpokutujcie’ to 
najczęściej padające w niej wezwanie, a pokuta oznacza porzu-
cenie wszelkich zachowań — osobistych, rodzinnych, kulturo-
wych i narodowych — które są sprzeczne z przykazaniami Boga. 
Celem ewangelii jest przeobrażenie zwykłych istot w obywateli 
celestialnych, a to wymaga przemiany” („Odpokutowanie i 
zmiana”, Ensign lub Liahona, listopad 2003, str. 37).

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad swoim życiem i rozwa-
żyli, czy są jakieś grzechy, których powinni się wyrzec, aby ulec 
duchowej przemianie, tak jak Lamoni i jego ojciec. Na zakończe-
nie dodaj uczniom otuchy i złóż świadectwo, że kiedy jesteśmy 
gotowi wyrzec się naszych grzechów, Pan pomaga nam się 
zmieniać i wzrastać.

Następna część (Alma 25–32)
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującym pytaniem: 
Co powiedzielibyście komuś, kto jest antychrystem? W następnej 
części uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób Alma poradził so-
bie z pytaniami i szyderstwami Korihora–antychrysta. Dowiedzą 
się też więcej na temat wiary, kiedy będą czytać o tym, jak Alma 
i inni trudzili się, aby nauczać odstępnych Zoramitów, którzy wy-
krzywiali ścieżki Pana.
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Wprowadzenie
Po zniszczeniu miasta Ammonihah Lamanici stoczyli 
jeszcze wiele bitew z Nefitami i zostali wyparci z kraju. 
Po poniesieniu dotkliwych strat wielu Lamanitów 
złożyło broń, odpokutowało i przyłączyło się do Anti- 
Nefi- Lehitów. Kiedy synowie Mosjasza i ich towarzysze 

zakończyli swą trwającą 14 lat misję pośród Lamanitów, 
Ammon wychwalał Pana i wyraził wdzięczność za bło-
gosławieństwo, że mógł być narzędziem w rękach Boga 
w niesieniu im ewangelii.
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Alma 25–26

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 25:1–12
Wypełniają się proroctwa Abinadiego i Almy
Przed lekcją przerysuj na tablicy następującą tabelę:

Proroctwo Wypełnienie proroctwa

Alma 9:12. O czym Alma prorokował 
 mieszkańcom Ammonihah?

Alma 25:1–2 (zob. także Alma 16:2–3, 9–11)

Mosjasz 17:14–19. Co, według proroctwa 
 Abinadiego, miało stać się z potomkami  
króla Noego i jego kapłanów?

Alma 25:4–9

Napisz na tablicy słowo zaufanie. Poproś uczniów, aby wymienili ludzi, w których często 
pokładamy zaufanie. (Przykładowe odpowiedzi to: Pan, prorocy, rodzice, nauczyciele i tre-
nerzy). Zapytaj uczniów:

• Dlaczego jednym ludziom łatwiej jest zaufać niż innym?

• Komu ze wszystkich ludzi żyjących dzisiaj na ziemi najłatwiej jest wam zaufać?

Powiedz uczniom, że rozdział: Alma 25 zawiera dowody, że słowa, które Pan przekazuje 
Swoim prorokom, zawsze się wypełniają. Wyjaśnij uczniom, że wykorzystają tę tabelę, by 
zbadać dwa proroctwa wygłoszone przez proroków z Księgi Mormona oraz to, jak się one 
wypełniły. Poproś uczniów, aby przerysowali ją w swoich notatnikach lub dziennikach do 
studiowania. Niech w pierwszej kolumnie zapiszą swoje odpowiedzi na pytania w oparciu 
o podane fragmenty. W drugiej kolumnie niech napiszą, jak się te proroctwa wypełniły. 
Niech potem kilku z nich opowie o tym, czego się dowiedzieli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 25:11–12. Niech reszta 
klasy śledzi tekst, szukając, co Mormon powiedział o słowach Abinadiego. Możesz zapro-
ponować uczniom, żeby zaznaczyli wyrażenie: „słowa sprawdziły się” w wersecie 12.

• Co oznacza sformułowanie „słowa sprawdziły się”?

Możesz zachęcić uczniów, aby w swoich pismach świętych zapisali odsyłacz do fragmentu: 
NiP 1:38 przy wersecie: Alma 25:12. Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos frag-
ment: Nauki i Przymierza 1:38. Niech reszta klasy odnajdzie w tym fragmencie wyrażenie 
o znaczeniu podobnym do wyrażenia „słowa sprawdziły się”. („Wszystko się wypełni”).
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ALMA 25 –26

• Czego fragment: Alma 25:1–12 uczy nas na temat przepowiedni i obietnic wygłaszanych 
przez proroków? (Zapisz na tablicy następującą prawdę: Natchnione słowa proroków 
zawsze się wypełniają).

Zwróć uwagę, że przykłady z tabeli pokazują, że zawsze wypełnią się ostrzeżenia, jakich 
prorocy udzielają niegodziwym. Prorocy dają też obietnice tym, którzy zwracają się do 
Pana. One również się wypełnią. Aby pomóc uczniom zrozumieć, jak ta zasada odnosi się 
do ich życia, przeczytaj poniższą wypowiedź Rady Prezydenta Kościoła z broszury Dla 
wzmocnienia młodzieży. Niech uczniowie odszukają, jakie obietnice zostały dane tym, któ-
rzy zachowują wyznaczone normy wyznaczone w tej publikacji.

„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 błogosławieni towarzystwem Ducha Świętego, Wasza 
wiara i świadectwo wzmocnią się, a Wy będziecie cieszyć się rosnącym szczęściem” (Dla 
wzmocnienia młodzieży [broszura, 2011], str. II).

• Jakie obietnice złożyła Rada Prezydenta Kościoła?

• Kiedy widzieliście, że te obietnice się wypełniają?

Alma 25:13–17
Wielu Lamanitów pokutuje i przyłącza się do Anti- Nefi- Lehitów
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 25:13–14. Niech pozo-
stali uczniowie śledzą tekst i odszukają, co takiego zrobiło wielu Lamanitów, kiedy zrozu-
mieli, że nie uda im się pokonać Nefitów.

• Co zwróciło waszą uwagę w postępowaniu Lamanitów?

Niech uczniowie przeczytają po cichu werset: Alma 25:17 i odnajdą w nim, jaki stosunek 
do sukcesu odniesionego pośród Lamanitów mieli synowie Mosjasza.

• Pod jakimi względami sukces synów Mosjasza jest przykładem wypełnienia się słów 
Pana? (Jeśli uczniowie będą potrzebować pomocy w odpowiedzi na to pytanie, podpo-
wiedz, by przeczytali fragmenty: Mosjasz 28:5–7 oraz Alma 17:11).

Alma 26
Ammon raduje się z błogosławieństw, jakimi Pan obdarzył jego, jego braci i 
Lamanitów
Pokaż kilka narzędzi (na przykład młotek, śrubokręt, klucz francuski, długopis lub ołówek, 
pędzel, nożyczki, komputer i instrument muzyczny). Wyjaśnij, że wszystkie te przedmioty  
są narzędziami.

• Co zdolny rzemieślnik lub artysta może zrobić przy pomocy odpowiednich narzędzi?

• Co, według was, oznacza, że ktoś jest narzędziem w rękach Boga?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 26:1–5. Poproś 
uczniów, aby odszukali, w jaki sposób Ammon i jego misyjni towarzysze byli narzędziami 
w rękach Boga.

• Co Pan osiągnął przy pomocy Ammona i jego towarzyszy?

• Jak własnymi słowami przekazalibyście treść wersetu: Alma 26:12? Jak wypowiedź Am-
mona z tego wersetu ma się do bycia narzędziem w rękach Boga?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Alma 26:11, 13, 16 i sprawdzenie, ile 
razy pojawiają się tam słowa radość i radować. Możesz zaproponować uczniom, aby zazna-
czyli te słowa w swoich pismach świętych. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na 
głos fragmentu: Alma 26:13–16, klasa zaś niech odnajdzie powody radości Ammona.

• Dlaczego Ammon się radował?

• Jakich zasad możemy się nauczyć z tych fragmentów? (Uczniowie mogą wymienić wiele 
różnych zasad. Podsumowaniem ich wypowiedzi może być poniższa zasada: Odczu-
wamy radość, kiedy wiernie służymy Panu i Jego dzieciom. Możesz zapisać tę 
zasadę na tablicy).

• Jak myślicie, dlaczego służąc Panu, odczuwamy radość?
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Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych i pytania. (Możesz napisać je przed 
lekcją). Podziel uczniów na pary. Niech każda z par wybierze jeden z fragmentów i omówi 
odpowiedź na przypisane do niego pytanie.

Alma 26:17–20. Jakimi ludźmi byli Ammon i jego towarzysze, zanim się nawrócili?

Alma 26:23–25. W jaki sposób Nefici opisywali Ammonowi i jego braciom lud Lamanitów 
przed nawróceniem?

Niech kilku uczniów udzieli odpowiedzi na te pytania. Poproś uczniów, aby po cichu prze-
czytali fragment: Alma 26:23–29 i odnaleźli przeszkody, jakie Ammon i jego bracia napo-
tkali podczas swej służby dla Pana i Lamanitów.

• Jak myślicie, które z tych przeciwności mogą napotykać współcześni misjonarze?

• Co, zgodnie z wersetami: Alma 26:27, 30, motywowało Ammona i jego towarzyszy 
do dalszej służby? (Otucha, jakiej dodawał im Pan, Jego obietnice oraz pragnienie, by 
„[przyczynić] się do zbawienia jakiejś duszy”).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Alma 26:31–34 i odszukanie, jakie były 
skutki trudów synów Mosjasza. Kiedy uczniowie skończą czytać, poproś, aby opowiedzieli, 
czego się dowiedzieli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 26:35–37. Niech pozo-
stali uczniowie śledzą tekst i zastanowią się nad tym, jakie oni mają powody, by radować 
się z dobroci Boga.

• Jakie przesłania widzicie w tych wersetach?

Podkreśl, że jednym z przesłań zawartych w tych wersetach jest to, że Pan jest miło-
sierny dla wszystkich, którzy odpokutują i uwierzą w Jego imię. Aby pomóc uczniom 
zrozumieć, jak prawdziwa i ważna jest ta zasada, odczytaj poniższą wypowiedź Prezy-
denta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Przychodzą do nas listy od osób, które popełniły tragiczne w skutkach 
błędy. Pytają: ‘Czy kiedykolwiek uzyskam przebaczenie?’

Odpowiedź brzmi: ‘Tak!’.

Ewangelia naucza nas, że wyzwolenie od udręki i poczucia winy może na-
stąpić poprzez pokutę. Oprócz tych niewielu, którzy odchodzą ku zatraceniu 
po tym, jak poznali pełnię, nie ma takiego nawyku, uzależnienia, buntu, 

grzechu, wykroczenia, które nie podlega obietnicy całkowitego wybaczenia” („The Brilliant 
Morning of Forgiveness”, Ensign, listopad 1995, str. 19).

Złóż świadectwo o mocy Zadośćuczynienia, które udziela wybaczenia za grzechy, duże i 
małe, tym, którzy mają wiarę w Jezusa Chrystusa i odpokutują. Złóż również świadectwo o 
radości, jaką przynosi nam służenie jako narzędzia w rękach Pana.
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Wprowadzenie
Kiedy ataki Lamanitów na Nefitów zakończyły się 
porażką, ich gniew zwrócił się przeciwko Anti- Nefi- 
Lehitom. Ze względu na przymierze, że nigdy więcej nie 
przeleją niczyjej krwi, Anti- Nefi- Lehici odmówili sięgnię-
cia po broń, aby się bronić. Ammon zaprowadził Anti- 
Nefi- Lehitów do Zarahemli, gdzie zostali objęci ochroną 
przez Nefitów i stali się znani jako lud Ammona. Kiedy 

Nefici stanęli w obronie ludu Ammona przed Lamani-
tami, po obu stronach walki zginęło tysiące osób. Po-
mimo rozpaczy z powodu śmierci bliskich, wielu Nefitów 
znalazło nadzieję i radość w obietnicy Pana, że sprawie-
dliwi zostaną „wyniesieni, by żyć po prawicy Boga, w 
stanie nigdy nie kończącego się szczęścia” (Alma 28:12).
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Alma 27–29

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 27
Ammon prowadzi lud Anti- Nefi- Lehitów pod opiekę Nefitów
Poproś uczniów, aby podnieśli rękę, jeśli kiedykolwiek słyszeli, jak ktoś złożył obietnicę, a 
potem ją złamał. Następnie poproś ich, aby podnieśli rękę, jeśli kiedykolwiek słyszeli, jak 
ktoś złożył obietnicę, a potem jej dotrzymał.

• Co sądzicie o ludziach, którzy dotrzymują złożonych obietnic? Dlaczego?

• Jak sądzicie, jakie uczucia Pan żywi do tych, którzy dotrzymują obietnic złożonych Jemu?

Zapowiedz rozdział: Alma 27, wyjaśniając, że po tym, jak Lamanitom nie powiodły się 
próby zniszczenia Nefitów, zaatakowali oni Anti- Nefi- Lehitów — Lamanitów, którzy na-
wrócili się dzięki służbie Ammona i jego braci. Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, co 
zrobili Anti- Nefi- Lehici, żeby dotrzymać zawartego z Panem przymierza, że „nigdy więcej 
nie użyją broni, by przelać krew ludzką” (Alma 24:18). (Zakopali swój oręż). Aby przeko-
nać się, jak bardzo byli oni zdeterminowani, by dotrzymać danego słowa, poproś jednego 
z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 27:2–3. (Możesz też zaproponować, by 
uczniowie przeczytali wersety: Alma 24:18–19 i zapisali na marginesie odsyłacz do frag-
mentu: Alma 27:3).

• Gdybyście byli jednym z Anti- Nefi- Lehitów, jak trudno byłoby wam dochować przymie-
rza i nie ruszyć do walki w obronie siebie i swoich bliskich?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 27:4–10 i odszukali, co takiego 
zaproponował Ammon, aby obronić Anti- Nefi- Lehitów i pomóc im dochować zawartych 
przymierzy. Niech uczniowie podsumują przeczytany fragment.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 27:11–12, a pozostali 
niech odnajdą, jakie wskazówki otrzymał Ammon od Pana. Wyjaśnij, że Anti- Nefi- Lehici 
poszli za Ammonem do Zarahemli (zob. Alma 27:13–15). (Możesz również podsumować 
wersety: Alma 27:16–19, podkreślając, że tak właśnie przedstawiała się sytuacja, kiedy Am-
mon i pozostali synowie Mosjasza zjednoczyli się z Almą, jak zostało to opisane we frag-
mencie: Alma 17:1–4).

Wyjaśnij, że naczelny sędzia Nefitów zapytał swój lud, czy zezwoli, aby Anti- Nefi- Lehici 
żyli pośród nich. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 27:22–24 i od-
szukali, jak Nefici odpowiedzieli na obwieszczenie naczelnego sędziego.

• Co mieli zrobić Nefici, aby pomóc Anti- Nefi- Lehitom?

• Jak uważacie, dlaczego Nefici byli gotowi stanąć w obronie swoich dawnych wrogów?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: Alma 27:26 i odszukali, jak Nefici zaczęli 
nazywać Anti- Nefi- Lehitów.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei odczytali na głos fragment: Alma 27:27–30. Niech 
reszta klasy śledzi tekst i szuka, z czego stał się znany lud Ammona. Niech uczniowie opo-
wiedzą o tym, czego się dowiedzieli.
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• Co budzi wasz podziw w zachowaniu ludu Ammona? Dlaczego?

• Czego wersety: Alma 27:27–30 uczą o relacji między nawróceniem się do Pana a docho-
wywaniem przymierzy? (Uczniowie mogą użyć różnych słów, lecz powinno być jasne, 
że rozumieją następującą prawdę: Kiedy w pełni nawracamy się do Pana, dochowu-
jemy przymierzy, które z Nim zawarliśmy. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

• Kto w waszym życiu ucieleśnia tę zasadę?

Alma 28
Nefici pokonują Lamanitów w wielkiej bitwie
Zwróć uwagę, że choć Nefici byli w większości wierni, nadal zmagali się z wieloma poważ-
nymi trudnościami.

Opowiedz o doświadczeniu, które Prezydent Thomas S. Monson przeżył w swej młodości. 
Dowiedziawszy się, że jego przyjaciel Arthur Patton zginął w walkach II wojny światowej, 
młody Thomas Monson poszedł odwiedzić jego matkę, która nie była członkiem Kościoła. 
Później wspominał:

„Zgasło światło w życiu pani Patton. Pogrążyła się w zupełnym mroku i głębokiej rozpaczy.

Z modlitwą w sercu zbliżałem się znaną drogą do domu Pattonów, zastanawiając się, jakich 
słów pocieszenia może użyć tak młody człowiek, jak ja.

Drzwi się otworzyły, a pani Patton objęła mnie, jakbym był jej własnym synem. Dom stał 
się kaplicą, kiedy pogrążona w smutku matka i nieporadny chłopiec uklęknęli do modlitwy.

Wstając z kolan, pani Patton spojrzała mi w oczy i powiedziała: ‘Tommy, ja nie należę do 
żadnego Kościoła, ale ty tak. Powiedz mi, czy Arthur będzie znowu żył?’” („Pani Patton — 
ciąg dalszy opowieści”, Ensign lub Liahona, listopad 2007, str. 22).

• Jak byście odpowiedzieli na pytanie pani Patton?

Przeczytaj odpowiedź Prezydenta Monsona:

„Jak tylko umiałem, zaświadczyłem jej, że Arthur z pewnością będzie znów żył” („Pani 
Patton — ciąg dalszy opowieści”, str. 22).

• Jak wiedza o planie zbawienia zmienia perspektywę ludzi, którzy stracili kogoś bliskiego?

Poproś kilkoro uczniów, aby na zmianę przeczytali na głos fragment: Alma 28:1–3. Poproś, 
aby klasa odszukała informację o tym, jaką cenę Nefici zapłacili za to, że pomogli ludowi 
Ammona dochować przymierzy. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Alma 
28:4–6 i wskazali, jaki wpływ na Nefitów miała śmierć tak wielu ludzi. Poproś uczniów, aby 
w wersetach: Alma 28:11–12 odnaleźli powody tego, że w obliczu śmierci bliskiej osoby 
jedni odczuwają strach, a inni nadzieję.

• Dlaczego niektórzy ludzie odczuwają strach, kiedy umiera ktoś im bliski?

• Dlaczego inni są w tej sytuacji zdolni odczuwać nadzieję? (Uczniowie mogą używać róż-
nych sformułowań, lecz powinni wyrazić myśl, że kiedy mamy wiarę w Jezusa Chry-
stusa i obietnice Pana, możemy odczuwać nadzieję i radość w obliczu śmierci).

Zapisz na tablicy następujące zdanie do uzupełnienia: I tak widzimy…

Zapytaj uczniów, w jaki sposób uzupełniliby to zdanie w oparciu o to, czego się dowie-
dzieli, studiując rozdział: Alma 28.

Daj uczniom chwilę na odpowiedź, a następnie poproś jednego z nich o przeczytanie 
wersetów: Alma 28:13–14. Niech uczniowie porównają swoje odpowiedzi z zasadami za-
wartymi w tym fragmencie. (Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli wyrażenie „i tak 
widzimy”. Wyjaśnij, że Mormon często używał tego sformułowania, aby zaznaczyć ważne 
lekcje, których możemy się nauczyć z historii zawartych w Księdze Mormona).

• Co w przeczytanych przez was rozdziałach: Alma 27–28 uzasadnia użycie przez Mor-
mona zdań typu: „i tak widzimy”?

• Czy widzieliście kiedyś, jak ktoś podchodził z nadzieją do własnej śmierci lub śmierci 
kogoś bliskiego dzięki wierze w Jezusa Chrystusa?

• Jak wyjaśnilibyście zmartwychwstanie, by pomóc komuś odczuwać nadzieję w obliczu 
jego własnej śmierci lub śmierci bliskiej mu osoby?

Pomaganie uczniom 
w zrozumieniu 
zasad nauczanych w 
pismach świętych
W niektórych wypad-
kach zasady ewangelii, 
których nauczają pisma 
święte, poprzedza zda-
nie „i tak widzimy”. Na 
przykład w wersecie: 
Alma 28:13–14 Mormon 
używa sformułowania: 
„i tak widzimy”, aby 
skierować naszą uwagę 
na zasady, których 
możemy się nauczyć z 
historii Ammona i Anti- 
Nefi- Lehitów. Powiedz 
uczniom, że podczas stu-
diowania i rozważania 
pism mogą sami znajdo-
wać zasady, zadając so-
bie pytanie: „Jaką naukę 
mogę wyciągnąć z tych 
wersetów?”.
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ALMA 27–29

Alma 29
Alma znajduje chwałę w przyprowadzaniu dusz do Boga
Powiedz uczniom, że rozdział: Alma 29 jest wyrazem pragnienia Almy, aby być narzędziem 
w rękach Pana. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 29:1–3. 
Poproś uczniów, aby poszukali, co Alma chciał robić, gdyby spełniło się „[pragnienie jego] 
serca”. (Chciał „nawoływać każdy lud do nawrócenia”).

• Zgodnie z rozdziałem: Alma 29:2, dlaczego Alma miał takie pragnienie?

Niech uczniowie przeczytają po cichu wersety: Alma 29:4–5, szukając, co Pan przyznaje 
tym, którzy żywią sprawiedliwe pragnienia. (Jeśli uczniowie potrzebują pomocy w odpo-
wiedzi na to pytanie, możesz zwrócić ich uwagę na wyrażenie „przyznaje On ludziom za-
leżnie od tego, czego pragną”. Wyjaśnij, że jeśli będziemy pragnąć prawych rzeczy, Pan 
będzie nas błogosławił według tych pragnień. Podkreśl, że jeśli w ciągu tego życia nie 
wypełnią się wszystkie nasze prawe pragnienia, wypełnią się one w wieczności).

Poproś uczniów, aby samodzielnie przestudiowali wersety: Alma 29:10, 14, 16 i poszukali, 
jakie błogosławieństwo otrzymał Alma, kiedy pomagał bliźnim przychodzić do Chrystusa. 
Poproś uczniów o podzielenie się owocem ich przemyśleń.

• Jakiego słowa użył Alma, aby opisać swoje uczucia związane z pomaganiem bliźnim w 
przychodzeniu do Chrystusa? (Możesz zaproponować, żeby uczniowie zaznaczyli sobie 
w tych wersetach słowo radość).

• Jakiej zasady możemy nauczyć się z doświadczeń Almy, kiedy pomagał bliźnim odpo-
kutować i przychodzić do Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą używać różnych sfor-
mułowań, lecz powinno być jasne, że rozumieją następującą zasadę: Zaznamy radości, 
pomagając bliźnim odpokutować i przyjść do Jezusa Chrystusa).

• Kiedy odczuwaliście radość, jaka płynie z pomagania bliźnim przyjść do Chrystusa?

Zachęć uczniów, żeby dążyli do pomagania bliźnim w przyjściu do Chrystusa. Rozważ po-
dzielenie się własnym radosnym doświadczeniem misjonarskim.

Komentarz i tło historyczne
Alma 28:11–12. Odnajdywanie spokoju w obliczu 
śmierci

Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Aposto-
łów przemawiał o tym, jak nasze uczynki w tym życiu 
mogą pomóc odczuwać spokój w obliczu śmierci:

„Bracia i siostry, żyjemy, aby umrzeć i umieramy, aby 
żyć — w innym świecie. Kiedy jesteśmy dobrze przygoto-
wani, śmierć nie jest przerażająca. Jeśli spojrzeć z wiecz-
nej perspektywy, śmierć jest przedwczesna tylko dla tych, 
którzy nie są przygotowani na spotkanie z Bogiem.

Teraz jest czas na przygotowanie. Potem, kiedy nadej-
dzie śmierć, będziemy mogli przejść do chwały cele-
stialnej, którą Ojciec Niebieski przygotował dla swoich 
wiernych dzieci. W międzyczasie, dla pogrążonych w 
bólu bliskich, których pozostawiamy za sobą […], żądło 
śmierci łagodzi niezachwiana wiara w Chrystusa, pełna 
światła nadzieja, umiłowanie Boga oraz głębokie pra-
gnienie, by im służyć” („Teraz jest czas na przygotowa-
nie”, Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 18).

Starszy Wilford W. Andersen, Siedemdziesiąty, opo-
wiedział o tym, jak jego przyjaciele poradzili sobie ze 
śmiercią ojca:

„Ostatnio jeden z moich drogich przyjaciół umarł na 
raka. Zarówno on, jak i jego rodzina, są ludźmi wielkiej 
wiary. To napawało natchnieniem, kiedy widziało się, 
jak wiara podtrzymywała ich w tym bardzo trudnym 
czasie. Wypełniał ich wewnętrzny spokój, który pod-
trzymywał ich i wzmacniał. Za ich pozwoleniem chciał-
bym odczytać fragment listu członkini rodziny, napisany 
tuż przed śmiercią jej ojca:

‘Te kilka ostatnich dni było naprawdę trudne […]. 
Ostatniego wieczoru, kiedy zgromadziliśmy się u łóżka 
Tatusia, Duch Pana był wyczuwalny i naprawdę działał 
jako nasz pocieszyciel. Jesteśmy spokojni. […] To było 
najtrudniejsze z naszych doświadczeń, lecz odczuwa-
liśmy spokój, mając tę wiedzę, że […] nasz Ojciec w 
Niebie obiecał, że będziemy ponownie żyć razem jako 
rodzina. Po tym, jak lekarz w szpitalu powiedział Tatu-
siowi, że już nic nie można dla niego zrobić, popatrzył 
na nas wszystkich z doskonałą wiarą i dobitnie zapytał: 
‘Czy ktoś w tym pokoju ma problem z planem zbawie-
nia?’. Jesteśmy wdzięczni za ojca i matkę, którzy na-
uczyli nas doskonałej wiary w plan’” („Opoka naszego 
Odkupiciela”, Ensign lub Liahona, maj 2010, str. 17–18).
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Wprowadzenie
Po wielkiej bitwie między Nefitami a Lamanitami w 
kraju zapanował spokój. Mniej więcej dwa lata później 
człowiek o imieniu Korihor zaczął głosić, że Bóg nie 
istnieje, że nie przyjdzie żaden Chrystus i że nie ma 
czegoś takiego jak grzech. Znieważał przywódców Ko-
ścioła, twierdząc, że nauczają niemądrych tradycji. Jego 
fałszywe nauki przywiodły wielu ludzi do poważnego 
grzechu. Korihor został przyprowadzony przed Almę, 
który złożył świadectwo o Jezusie Chrystusie i nauczał, 

że wszystko świadczy o istnieniu Wielkiego Stwórcy. Na 
koniec Korihor został porażony mocą Bożą — utracił 
głos — i przekonał się, co jest prawdą. Kiedy jednak 
poprosił, aby Alma przywrócił mu głos, ten odmówił, 
mówiąc, że gdyby Korihor odzyskał głos, ponownie 
zacząłby głosić fałszywe doktryny. Resztę życia Korihor 
spędził, żebrząc o jedzenie, aż zginął stratowany przez 
grupę ludzi, którzy oddzielili się od Nefitów i nazwali 
siebie Zoramitami.

LEKCJA 88

Alma 30

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 30:1–18
Korihor, antychryst, szydzi z doktryny Chrystusa
Przed lekcją wybij niewielki otwór w dnie puszki z napojem i pozwól, aby cała jej zawartość 
wyciekła. Pokaż puszkę klasie, nie ujawniając jednak, że jest pusta. Zapytaj, kto chciałby ją 
dostać i ile byłby gotów za nią zapłacić. Niech jeden z uczniów podejdzie, obejrzy puszkę 
i powie klasie, co jest w środku. (Zamiast puszki z napojem możesz też wykorzystać puste 
pudełko, torbę czy opakowanie od czegoś, za czym uczniowie przepadają).

• W jaki sposób fałszywe nauki są podobne do naszej pustej puszki? (Często z zewnątrz 
wyglądają zachęcająco, lecz wewnątrz są puste).

Wyjaśnij, że podczas dzisiejszej lekcji uczniowie poznają historię człowieka o imieniu Kori-
hor. Podczas studiowania rozdziału: Alma 30 zachęć ich do zastanowienia się, w jaki sposób 
nauki Korihora sprawiły, że on i jego naśladowcy stali się puści pod względem duchowym.

Powiedz uczniom, że po okresie wojen pomiędzy Lamanitami a ludem Ammona (Anti- 
Nefi- Lehitami) i Nefitami nastał czas pokoju. Zakłócił go człowiek o imieniu Korihor. Po-
proś uczniów o przeczytanie wersetu: Alma 30:6, 12 i odnalezienie słowa, którym został on 
określony. (Tym słowem jest antychryst. Wyjaśnij, że jedna z definicji tego słowa mówi, że 
jest to „ktoś lub coś, co fałszywie imituje prawdziwy plan zbawienia ewangelii oraz otwar-
cie lub skrycie sprzeciwia się Chrystusowi” [Guide to the Scriptures, „Antichrist”, adres 
internetowy: scriptures.lds.org]).

Przed lekcją przygotuj następujące ćwiczenie, zapisując je na tablicy lub robiąc jego odbitki. 
Jeżeli zapisałeś je na tablicy, poproś uczniów, aby je przepisali do swoich notatników lub 
dzienników do studiowania. Pomoże im ono dostrzec, w jaki sposób Szatan i ci, którzy mu 
służą, wykorzystują fałszywe doktryny, aby nas skusić do popełnienia grzechu.

Fałszywe nauki Korihora–antychrysta

Fałszywa nauka Przesłanie

1. Alma 30:13–14 a. Nie można stwierdzić, czy coś jest prawdziwe, jeśli się tego 
nie widzi. Zatem nie można wiedzieć, że będzie jakiś Chrystus.

2. Alma 30:15 b. Nie ma czegoś takiego jak grzech. Nie istnieje żadna uniwer-
salna norma stanowiąca o tym, co jest dobre, a co złe.

3. Alma 30:16 c. Ludziom powodzi się jedynie dzięki ich własnemu wysiłkowi. 
Nie ma czegoś takiego, jak zadośćuczynienie.
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ALMA 30

Fałszywa nauka Przesłanie

4. Alma 30:17 (począwszy od: 
„każdemu w tym życiu powo-
dzi się…”)

d. Niemożliwe jest dowiedzieć się, co się wydarzy w przyszłości, 
więc człowiek nie powinien wierzyć w Chrystusa ani podążać 
za słowami ludzi, którzy twierdzą, że są prorokami.

5. Alma 30:17 (począwszy od 
„cokolwiek czyni…”)

e. Odpuszczenie grzechów to szalona idea oparta na fałszywych 
tradycjach.

6. Alma 30:18 f. Życie po śmierci nie istnieje, więc nie trzeba się martwić o to, 
że po tym życiu zostaniemy osądzeni.

Podziel uczniów na pary. Poproś ich, aby razem przeczytali wersety: Alma 30:12–18. Poproś, 
aby połączyli fałszywe nauki Korihora, które znajdują się po lewej stronie, z ich przesła-
niami, znajdującymi się po prawej. (Odpowiedzi: 1 — d, 2 — a, 3 — e, 4 — c, 5 — b, 6 — f).

Aby pomóc uczniom przeanalizować nauki Korihora i zastosować to, czego się nauczyli, 
zadaj im następujące pytania:

• Z jakimi naukami podobnymi do doktryn głoszonych przez Korihora zetknęliście się w 
swoim życiu?

• Do jakich zachowań skłoniły ludzi nauki Korihora, zgodnie z wersetem: Alma 30:18?

• Dlaczego, waszym zdaniem, te nauki przekonały ludzi, by ulegli pokusom?

• Czego możemy się nauczyć z tych wersetów na temat niebezpieczeństwa, jakie niosą ze 
sobą fałszywe doktryny? (Pomóż uczniom rozpoznać następującą zasadę: Szatan wyko-
rzystuje fałszywe doktryny, aby skłonić nas do popełnienia grzechu).

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że znajdują się w następującej sytuacji:

Kolega zaprasza was, żeby pograć w gry wideo. Po przyjściu do jego domu okazuje się, że 
gra jest brutalna, a strój niektórych jej bohaterów nieskromny. Kiedy wahacie się, kolega 
prosi o wyjaśnienie, dlaczego nie chcecie grać w tę grę.

• Co mu odpowiadacie? (Uczniowie mogą wyjaśnić, że gra jest niezgodna z normami  
ich wiary).

• Co powiecie, jeśli kolega zacznie krytykować waszą wiarę, mówiąc, że ogranicza ona 
waszą wolność?

Alma 30:19–60
Korihor żąda od Almy znaku, zostaje porażony mocą Boga i traci głos
Podsumuj pokrótce wersety: Alma 30:19–30, wyjaśniając, że Korihor nauczał fałszywych 
doktryn w trzech nefickich miastach. Wreszcie trafił przed naczelnego sędziego kraju i 
Almę, który był przywódcą Kościoła. Możesz zwrócić uwagę, że głównym argumentem 
Korihora było to, że przywódcy Kościoła zniewalają ludzi, że religia odbiera ludziom ich 
wolność. Oskarżał też przywódców Kościoła o pragnienie czerpania osobistych korzyści z 
pracy ludu.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali werset: Alma 30:31 i odszukali, jakie zarzuty miał 
Korihor wobec Almy i pozostałych przywódców Kościoła.

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Alma 30:32–35 i odkrycie, jak Alma odpowie-
dział Korihorowi.

• Na podstawie waszych doświadczeń, w jaki sposób prawdziwość słów Almy przejawia 
się w życiu przywódców Kościoła?

Poproś dwóch uczniów, aby wyszli na środek sali. Poproś ich, aby z podziałem na role od-
czytali na głos wersety: Alma 30:37–45, jeden z nich niech czyta słowa Almy, a drugi Kori-
hora. Niech pozostali uczniowie odnajdą, co Alma przedstawił jako dowód na istnienie Boga.

• Jakie dowody na istnienie Boga podał Alma? (Możesz wypisać odpowiedzi uczniów na 
tablicy. Możesz też zachęcić ich, aby zaznaczyli to zdanie w swoich pismach świętych). 
Podczas dyskusji złóż swoje świadectwo, o tym, że wszystko świadczy o Bogu.

• Które z dowodów przedstawionych przez Almę mają, waszym zdaniem, największą 
moc? Dlaczego?
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Daj uczniom kilka minut na zapisanie ich odpowiedzi. Poproś ich, aby zrobili listę dowo-
dów, które sami widzieli, a które „[wskazują] na istnienie Boga” (Alma 30:44). Poproś kil-
koro z uczniów o podzielenie się swoimi odpowiedziami z całą grupą.

• Jak wpływ mają na was te dowody? W jaki sposób mogą one wzmacniać waszą wiarę i 
świadectwo?

Podsumuj wersety: Alma 30:46–50, wyjaśniając, że Korihor, nadal nie przyjmując do wia-
domości otrzymanych znaków, zażądał, aby Alma pokazał mu znak świadczący o istnieniu 
Boga. W wyniku tego Korihor został porażony mocą Boga i stracił głos. Przekonany o mocy 
Boga Korihor napisał, dlaczego wcześniej nauczał przeciwko Bogu Ojcu i Jezusowi Chry-
stusowi. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wyjaśnienia Korihora zawartego 
w wersetach: Alma 30:51–53.

• Co waszym zdaniem miał na myśli Korihor, kiedy powiedział, że nauczał rzeczy, które 
„pochlebiały zmysłowości ludzi”? (Być może zajdzie potrzeba, abyś wyjaśnił, że nauki 
Korihora odwoływały się do niemoralnej cielesnej strony ludzkich zachowań, a nie do 
prawych duchowych pragnień ludzi).

Podsumuj wersety: Alma 30:54–59, wyjaśniając, że Korihor poprosił, aby Alma pomodlił 
się o zdjęcie z niego klątwy. Alma odmówił, mówiąc, że gdyby Korihor odzyskał mowę, 
ponownie głosiłby ludziom fałszywe doktryny. Został on wypędzony i chodził od domu do 
domu, żebrząc o jedzenie. Wreszcie udał się do Zoramitów, którzy oddzielili się od ludu 
Nefitów i został przez nich stratowany.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 30:60 i poszukali zasady, której 
naucza w nim Mormon.

• Jakiej zasady Mormon naucza w tym wersecie?

Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że „diabeł nie pomaga swoim [naśladowcom] w 
ostatni dzień”.

• Jak różni się to od troski, jaką otaczają nas Ojciec Niebieski i Jezus Chrystus? (Przy 
omawianiu odpowiedzi na to pytanie możesz poprosić uczniów o przeczytanie wersetu: 
Alma 36:3).

Złóż świadectwo o prawdach, jakie omawialiście podczas tej lekcji.

Komentarz i tło historyczne
Alma 30:52. „Zawsze wiedziałem, że Bóg istnieje”

Starszy Robert D. Hales z Kworum Dwunastu Apostołów 
nauczał na temat znaczenia rozpoznawania otrzymy-
wanych znaków, świadczących o prawdziwości ewan-
gelii:

„Jeżeli nie poddajemy się delikatnemu wpływowi 
Ducha Świętego, wtedy stajemy wobec zagrożenia, że 
upodobnimy się do Korihora–antychrysta w Księdze 
Mormona. Korihor nie tylko nie wierzył w Boga, ale 
ośmieszał Zbawiciela, Zadośćuczynienie i ducha proroc-
twa, fałszywie nauczając, że nie ma Boga ani Chrystusa.

Korihorowi nie wystarczyło jedynie odrzucenie Boga i 
życie na swój sposób. Kpił z wierzących i żądał, aby pro-
rok Alma przekonał go przy pomocy znaku o istnieniu 
Boga i o Jego mocy. Odpowiedź Almy ma takie samo 
znaczenie dzisiaj, jak miała i wtedy: ‘Dano ci dosyć zna-
ków, czyż będziesz kusił swego Boga? Czy powiesz — 
Pokaż mi znak — gdy masz świadectwo tych wszystkich 

twoich braci i wszystkich świętych proroków? Pismo 
święte jest przed tobą i wszystko wskazuje na istnienie 
Boga, nawet ziemia i wszystko, co znajduje się na jej 
powierzchni, jej ruch i planety poruszające się według 
ustalonego porządku świadczą o istnieniu Najwyższego 
Stwórcy’. [Alma 30:44].

W końcu Korihor otrzymał znak. Stracił mowę. ‘I Kori-
hor wyciągnął rękę i napisał: […] Wiem, że nic oprócz 
mocy Bożej nie mogło sprowadzić tego na mnie. Zaw-
sze wiedziałem, że Bóg istnieje’. [Alma 30:52].

Bracia i siostry, być może już wiecie, głęboko w waszej 
duszy, że Bóg żyje. Pewnie nie wiecie o Nim jeszcze 
wszystkiego i nie rozumiecie wszystkich Jego dróg. Ale 
światło wiary jest w was i czeka na przebudzenie i roz-
jaśnienie przez Ducha Boga i Światło Chrystusa, z któ-
rym urodziliście się („Poznawanie Boga, naszego Ojca 
Niebieskiego, i Jego Syna, Jezusa Chrystusa”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2009, str. 31–32).
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Wprowadzenie
Alma dowiedział się, że grupa, która odłączyła się od 
Nefitów i nazwała Zoramitami, odstąpiła od prawdy 
ewangelii i zaczęła oddawać się fałszywym praktykom. 
Zasmucony doniesieniami o tych niegodziwościach 
Alma zebrał grupę misjonarzy, aby nauczać Zoramitów 
słowa Bożego. Alma i jego towarzysze byli świadkami 

odstępnych praktyk religijnych, materializmu i pychy 
Zoramitów. Alma modlił się żarliwie, aby Pan dodał 
otuchy jemu i jego towarzyszom, gdy będą mierzyć się z 
tym wyzwaniem oraz aby odnieśli sukces w przyprowa-
dzeniu Zoramitów do Pana.
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Alma 31

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 31:1–7
Alma i jego towarzysze opuszczają Zarahemlę, aby głosić słowo Boże pośród 
odstępnych Zoramitów
Poproś uczniów, aby zastanowili się, co by zrobili, gdyby któryś z ich przyjaciół lub człon-
ków rodziny zaczął oddalać się od żywej ewangelii.

• Co moglibyście zrobić, aby pomóc tej osobie powrócić do Kościoła? Jak moglibyście 
obudzić w tym człowieku pragnienie przestrzegania przykazań? Do kogo moglibyście 
zwrócić się o pomoc w pracy z waszym krewnym lub kolegą?

Powiedz uczniom, że dzisiejsza lekcja mówi o tym, jak Alma i kilka innych osób próbowali 
pomóc grupie ludzi, którzy odstąpili od ewangelii. Poproś jednego z uczniów o przeczyta-
nie na głos fragmentu: Alma 31:1–4. Poproś klasę o odnalezienie, co martwiło Almę i pozo-
stałych odnośnie do Zoramitów.

• Co czuł Alma, kiedy dowiedział się o niegodziwości Zoramitów?

• Dlaczego Zoramici sprawili, że Nefici zaczęli się obawiać?

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że mają okazję, by doradzić Almie, jak rozwiązać 
jego problemy z Zoramitami. Zapytaj ich, co by zaproponowali. Poproś jednego z uczniów 
o przeczytanie na głos wersetu: Alma 31:5. Poproś klasę o odnalezienie, co miało być, we-
dle wiedzy Almy, najskuteczniejszym sposobem na pomoc Zoramitom.

• Co Alma zdecydował się zrobić, aby pomóc Zoramitom?

• Dlaczego, waszym zdaniem, słowo Boże ma większą moc niż przymus czy inne taktyki, 
kiedy chcemy komuś pomóc się zmienić?

Czego możemy się nauczyć na temat mocy Bożej w naszym życiu na podstawie wersetu: 
Alma 31:5? (Sformułowania mogą być różne, ale upewnij się, że uczniowie rozpoznali 
następującą prawdę: Kiedy studiujemy słowo Boże, prowadzi nas ono do czynienia 
dobra. Możesz zapisać tę prawdę na tablicy).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć moc słowa Boga w skłanianiu nas do czynienia tego, 
co właściwe, podziel się poniższą wypowiedzią Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum 
Dwunastu Apostołów. (Możesz napisać ją na tablicy lub przygotować jej kopie do rozdania).

„Prawdziwa doktryna — zrozumiana — zmienia postawy i postępowanie.

Studiowanie doktryn ewangelii poprawi postępowanie szybciej niż studio-
wanie postępowania. […] Właśnie dlatego tak bardzo podkreślamy wagę 
studiowania doktryn ewangelii” („Little Children”,Ensign, listopad 1986, 
str. 17).

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o sytuacji, kiedy oni sami lub ktoś, kogo 
znają, zdobyli większe pragnienie czynienia dobra dzięki pismom świętym lub naukom 
przywódców Kościoła.
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Podsumuj wersety: Alma 31:6–7, opowiadając uczniom, o tym, że dzięki ufności, jaką Alma 
pokładał w mocy słowa Bożego, on i siedmiu innych ludzi udało się do Zoramitów, aby gło-
sić im ewangelię.

Alma 31:8–23
Zoramici modlą się i czczą w błędny sposób
Powiedz uczniom, że kiedy Alma i jego towarzysze byli pośród Zoramitów, zobaczyli tam 
ludzi, którzy oddawali Bogu cześć w zdumiewający sposób.

Poproś ich, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 31:8–11 i znaleźli w nich słowa i wyra-
żenia opisujące, w jaki sposób Zoramici czcili Boga. Zwróć uwagę na zdanie: „Nie prze-
strzegali też nakazów Kościoła” i zasugeruj, że odnosi się ono do obrzędów, jak i do tego, 
by „codziennie modlić [się] i prosić Boga”.

• W oparciu o werset 10. powiedzcie, co takiego czynili Zoramici, że stali się podatni na 
pokusy?

• Jakie wnioski możemy wysnuć z tego, że Zoramici „nie przestrzegali też nakazów 
[…], aby się codziennie modlić i prosić Boga”? (Odpowiedzi uczniów mogą być zróż-
nicowane, lecz powinni wyrazić myśl, że nasz codzienny wysiłek, aby się modlić i 
przestrzegać przykazań, umacnia nas przeciwko pokusie. Możesz zapisać tę zasadę 
na tablicy. Możesz również zachęcić uczniów, by zapisali ją w swoich pismach świętych 
obok fragmentu: Alma 31:9–11).

• Kiedy zaobserwowaliście, że codzienna modlitwa może nam pomóc oprzeć się pokusom?

W ramach omawiania przez uczniów tego pytania, przeczytaj im następującą wypowiedź 
Starszego Rulona G. Cravena z Kworum Siedemdziesiątych:

„W minionych latach Bracia prosili mnie czasami, abym spotkał się z członkami Kościoła, 
którzy odpokutowali i przeprowadził z nimi wywiad w celu przywrócenia im błogosła-
wieństw 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 członkostwo 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).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 31:12–14. Poproś in-
nego ucznia o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 31:15–18. Zanim druga osoba zacznie 
czytać, poproś klasę, aby zastanowili się, jak by zareagowali, gdyby usłyszeli, że ktoś modli 
się w taki sposób.

• O co byście się obawiali, gdybyście usłyszeli, że ktoś tak się modli?

• Jakie fałszywe doktryny recytowali w swej modlitwie Zoramici?

• Jakie było nastawienie Zoramitów do innych ludzi? (Możesz zwrócić ich uwagę na to, jak 
często padają w modlitwie Zoramitów słowa my, nam oraz nas ).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 31:19–23. Niech klasa 
śledzi tekst i wyszuka kolejne problematyczne kwestie związane z wzorem modlitwy Zora-
mitów. Niech uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.

• Jakie, waszym zdaniem, zmiany musieliby wprowadzić w swoim sposobie oddawania 
czci Bogu Zoramici, aby ich praktyki były pełne uduchowionej powagi i pokory oraz  
miłe Panu?

Wyjaśnij, że oddajemy Bogu cześć, okazując Mu miłość, szacunek i oddanie. (Możesz na ta-
blicy wypisać listę elementów związanych z oddawanie czci). Powinniśmy być pełni ducha, 
z jakim oddajemy cześć Bogu nie tylko, kiedy się modlimy, pościmy i chodzimy do kościoła, 
lecz we wszystkim, co robimy przez cały dzień. Zachęć uczniów, aby ocenili skupienie i 
szczerość tego, w jaki sposób oni sami oddają cześć Bogu.

Poproś uczniów, aby wymienili różne sposoby, w jakie możemy we właściwy sposób odda-
wać Bogu cześć. Daj im czas, aby mogli podzielić się swoimi pomysłami. Możesz poprosić, 
aby jeden z uczniów zapisał je na tablicy.
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• Jakie nastawienie powinniśmy mieć, kiedy oddajemy Bogu cześć? Jak możemy zachować 
to nastawienie przez cały dzień?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, jaki wpływ wywiera nasze nastawienie na to, jak odda-
jemy cześć, poproś jednego z nich o odczytanie wypowiedzi Starszego Dallina H. Oaksa 
z Kworum Dwunastu Apostołów:

„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 głębo-
kie oddanie zbliżające nasze dusze do Boga” (Pure in Heart [1988], str. 125).

Zachęć uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania 
napisali krótką ocenę swojego osobistego wzorca oddawania czci oraz swojego nastawie-
nia podczas oddawania czci w następujących kategoriach: codzienna osobista modlitwa, 
codzienne osobiste studiowanie pism świętych, posłuszeństwo przykazaniom oraz co-
tygodniowe uczęszczanie do kościoła i przyjmowanie sakramentu. Poproś uczniów, aby  
wyznaczyli sobie cel, aby udoskonalić to, w jaki sposób na co dzień oddają Bogu cześć.

Alma 31:24–38
Alma modli się o siłę i powodzenie w przyprowadzaniu Zoramitów z powrotem 
do Pana
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Alma 31:24–25 i odnalezienie postaw 
i zachowań, jakie towarzyszyły odstępstwu Zoramitów. Niech uczniowie opowiedzą o tym, 
czego się dowiedzieli.

Wyjaśnij, że kiedy Alma zobaczył niegodziwość Zoramitów, pomodlił się. Podziel uczniów 
na pary. Niech każda z par przestudiuje wersety: Alma 31:26–35 i omówi następujące pyta-
nia. (Możesz rozdać kopie pytań na kartkach lub zapisać je na tablicy przed rozpoczęciem 
lekcji).

• Na czym skupiała się modlitwa Zoramitów? (Na nich samych).

• Na czym koncentrowała się modlitwa Almy? (Skupiał się on na pomaganiu bliźnim. Na-
wet kiedy modlił się za siebie i swoich towarzyszy, prosił o siłę, aby służyć Zoramitom).

• Jakie elementy modlitwy Almy chcielibyście włączyć do własnych osobistych modlitw?

Napisz na tablicy:

Kiedy modlimy się i działamy z wiarą…

Wyjaśnij, że po tym, jak Alma pomodlił się o pomoc w dotarciu do Zoramitów, on i jego 
towarzysze zaczęli służyć, „nie troszcząc się o to, co będą jeść, pić czy też co będą mieli za 
okrycie” (Alma 31:37). Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu wersety: Alma 31:36–38 i 
odszukali, jakie błogosławieństwa spłynęły na Almę i jego towarzyszy, gdy otrzymali bło-
gosławieństwa kapłańskie i głosili ewangelię. (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „nakładał na 
nich dłonie” w wersecie: Alma 31:36 oznacza nakładanie rąk podczas błogosławieństwa. 
Zob. przypis 36u).

• Jakie błogosławieństwa spłynęły na Almę i jego towarzyszy dzięki ich modlitwom i 
uczynkom?

W oparciu o to, czego nauczyliście się dzięki przykładowi Almy i jego towarzyszy, jak uzu-
pełnilibyście zdanie na tablicy? (Uczniowie mogą podać kilka różnych prawidłowych od-
powiedzi. Podsumuj ich odpowiedzi, uzupełniając zdanie na tablicy: Kiedy modlimy się i 
działamy z wiarą, Pan wzmacnia nas w naszych próbach).

Wyjaśnij, że po modlitwie Alma i jego towarzysze okazali swą wiarę, ruszając do pracy i 
pokładając ufność w Panu, że zatroszczy się o nich, gdy będą się trudzić w Jego służbie. 
Zachęć uczniów, aby naśladowali Almę i modlili się z wiarą.

Zachęcanie uczniów 
do wyznaczania 
celów i stosowania 
zdobywanej wiedzy
Prezydent Thomas S. 
Monson nauczał o 
znaczeniu zachęcania 
uczniów do stosowania 
nauk zdobytych na zaję-
ciach: „Celem nauczania 
ewangelii […] nie jest 
‘wtłaczanie informacji’ 
do umysłów uczniów. 
[…] Jest nim zainspiro-
wanie każdej osoby do 
myślenia, odczuwania, 
a następnie stosowania 
w życiu zasad ewange-
lii  […].
Słucham i zapominam.
Widzę i zapamiętuję.
Wprowadzam w czyn i 
uczę się” (w: Conference 
Report, październik 
1970, str. 107–108).
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Wprowadzenie
Po tym, jak Alma i jego towarzysze byli świadkami 
odstępnego oddawania czci przez Zoramitów, zaczęli 
głosić pośród nich słowo Boże. Zaczęli odnosić sukcesy 

wśród ludzi ubogich, których wypędzono z synagog. 
Porównując słowo Boże do nasiona, Alma nauczał ludzi, 
jak przyjąć słowo Boga i zwiększyć ich wiarę.

LEKCJA 90

Alma 32

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 32:1–16
Pokorni Zoramici pokazują, że są gotowi na to, by usłyszeć słowo Boże
Zachęć uczniów, aby wyobrazili sobie, że jesteś ich przyjacielem, który zapytał ich, jak może 
się przekonać, czy ewangelia Jezusa Chrystusa jest prawdą. Zapytaj, co by ci powiedzieli, 
aby pomóc ci w zdobyciu świadectwa.

Kiedy uczniowie podzielą się swoimi przemyśleniami, napisz na tablicy Jak zdobyć i wzmac-
niać świadectwo. Powiedz uczniom, że w ciągu całej lekcji będziesz wypisywał zasady i 
przemyślenia, które odnajdą na temat tego, jak otrzymać i wzmacniać świadectwo.

Przypomnij uczniom, że Alma i jego bracia widzieli błędny sposób oddawania czci prakty-
kowany przez Zoramitów, grupę, która odstąpiła od Nefitów. Z powodu żalu za niegodzi-
wość tego ludu, Alma modlił się o pocieszenie i siłę, aby mogli ich nauczać (zob. Alma 31).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 32:1–3. Poproś klasę, 
aby zobaczyli, jaka grupa Zoramitów okazała zainteresowanie przesłaniem misjonarzy. 
Niech uczniowie opowiedzą, co znaleźli.

• Według tego, co jest napisane w wersecie: Alma 32:3, pod jakimi względami ci ludzie byli 
ubodzy? („Byli […] ubodzy w rzeczy tego świata i ubodzy w duchu”).

• Co, waszym zdaniem, znaczy, że ktoś jest „ubogi w duchu”?

Aby pomóc uczniom odpowiedzieć na to pytanie, poproś kilkoro z nich, aby po kolei czytali 
na głos fragment: Alma 32:4–12. (Uczniowie mogą zasugerować, że bycie ubogim w duchu 
oznacza, że jest się pokornym, skorym do pokuty i gotowym na usłyszenie słowa Bożego).

• W jaki sposób pytanie zadane w wersecie: Alma 32:5 wskazuje na to, że Zoramici byli 
ubodzy w duchu?

• W jaki sposób bieda doprowadziła tę grupę Zoramitów do błogosławieństw?

• Czego te wersety uczą na temat otrzymywania i wzmacniania świadectwa? (Kiedy 
uczniowie będą podawać różne zasady, zapisuj je pod nagłówkiem na tablicy. Upewnij 
się, że rozumieją następującą zasadę: Pokora przygotowuje nas na przyjęcie słowa 
Bożego).

• Dlaczego pokora jest konieczna w trakcie procesu otrzymywania i umacniania świadectwa?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 32:13–16. Poproś 
uczniów, aby odszukali dwa sposoby, na jakie ludzie mogą stać się pokorni. (Ludzie mogą 
sami wybrać pokorę lub mogą być do niej zmuszeni).

• Czego dowiadujemy się z tych wersetów o pokorze? (Pomóż uczniom rozpoznać nastę-
pującą zasadę: jesteśmy bardziej błogosławieni, kiedy sami decydujemy, że chcemy 
być pokorni, niż kiedy jesteśmy do pokory zmuszeni). Dlaczego, waszym zdaniem, 
lepiej jest, kiedy sami wybieramy pokorę?

• Co, według was, znaczy, że korzymy się „ze względu na słowo”? (Alma 32:14). Jak to się 
ma do naszej postawy w kościele, na seminarium czy do naszego nastawienia do rodzin-
nego studiowania pism świętych?
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ALMA 32

Alma 32:17–43
Alma naucza Zoramitów, jak pogłębiać ich wiarę
Wyjaśnij, że Alma określił fałszywy pogląd, jaki wielu ludzi ma na temat zdobywania świa-
dectwa. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 32:17–18, a 
klasę o odnalezienie tego błędnego przekonania.

• Jakie błędne przekonanie na temat zdobywania świadectwa miało wielu ludzi?

• Co jest niewłaściwego w żądaniu znaku, zanim się uwierzy? (Możesz przypomnieć 
uczniom przykłady Szerema w wersetach: Jakub 7:13–16 oraz Korihora w wersetach: 
Alma 30:43–52. Możesz też poprosić ich o przeczytanie fragmentu: Nauki i Przymierza 
63:9, aby podkreślić, że znaki są owocem wiary, a nie czymś, czego możemy żądać, zanim 
ją zdobędziemy).

Wyjaśnij, że Alma nauczał ludzi o tym, czym jest wiara. Poproś uczniów, aby po cichu prze-
czytali werset: Alma 32:21 i odszukali definicję wiary podaną przez Almę. Zwróć uwagę, że 
jest to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz zachęcić uczniów do zaznacze-
nia go w wyróżniający się sposób, aby mogli z łatwością go odnaleźć.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetu: Alma 32:22 i odnalezienie w nim rady, 
jak otrzymać i wzmacniać świadectwo. Poproś, aby podali swoje odpowiedzi.

Dodaj Pamiętać o miłosierdziu Boga i Wierzyć w słowo Boga do listy na tablicy.

• Dlaczego te rzeczy są ważne dla rozwoju naszej wiary?

Wyjaśnij, że aby pomóc Zoramitom zrozumieć, jak wierzyć w słowo Boże, Alma zapropo-
nował im przeprowadzenie pewnego doświadczenia.

• Dlaczego ludzie przeprowadzają doświadczenia naukowe? (Aby przekonać się, czy jakaś 
teoria lub zasada są prawdziwe).

Poproś uczniów, aby opisali eksperymenty, jakie wykonywali w szkole lub innych miej-
scach. Pomóż im dostrzec, że eksperymenty wymagają od badacza działania, a nie tylko 
snucia domysłów. Proces zdobywania i wzmacniania świadectwa również wymaga działa-
nia.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 32:27. Poproś resztę klasy, 
aby odszukali, do jakiego eksperymentu zachęcał Alma Zoramitów. Dodaj Wypróbować
słowa do listy na tablicy.

• Jak sądzicie, co miał na myśli Alma, kiedy powiedział „wypróbujecie moje słowa”?

• Co, waszym zdaniem, miał na myśli Alma, kiedy powiedział, aby się „[przebudzili] 
i [wytężyli] swoje siły”? (Możesz wyjaśnić, że tutaj słowo siły odnosi się do naszej 
zdolności myślenia, działania i osiągania zamierzonych celów. Alma zachęcał ludzi, aby 
postępowali wedle jego słów. Możesz dopisać do listy: Przebudzić się, wytężyć swoje siły ).

• Co, według was, oznacza sformułowanie „[wierzyć] nawet w małym stopniu”?

Aby pomóc uczniom odkryć, w jaki sposób mogą zacząć przeprowadzać to doświadczenie 
w swoim życiu, zachęć ich do przeczytania po cichu fragmentu: Alma 32:28.

• Do czego Alma porównał słowo Boże? (Do nasiona).

• Jakie mamy źródła słowa Bożego? (Przykładowe odpowiedzi: pisma święte, nauki 
współczesnych proroków oraz osobiste objawienia przez Ducha Świętego).

• Co, według Almy, musimy robić z tym „nasionem”?

Odpowiedzi uczniów zapisuj na tablicy. Możesz dopisać je obok hasła Wypróbować słowa, 
które zapisałeś już wcześniej. Na liście mogą znaleźć się następujące rzeczy:

1. Zrobić słowu (czyli nasionu) miejsce, gdzie będzie można je zasadzić w twoim sercu.

2. Nie wypierać słowa swoją niewiarą.

3. Dostrzegać, że słowo w nas wzrasta.

Aby pomóc uczniom zrozumieć to, co właśnie przeczytali na temat wypróbowania słowa, 
zadaj im następujące pytania:

• W jakim sensie słowo Boże podobne jest do nasiona, które może być zasiane w naszych 
sercach? (Przykładowe odpowiedzi: może wzrastać, może nas wzmacniać i musimy je 
pielęgnować).

Alma 32:21
to fragment do opano-
wania. Aby pomóc 
uczniom w jego opano-
waniu, zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania fragmentów 
do opanowania, który 
znajduje się na końcu 
lekcji.
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Kiedy uczniowie będą omawiać porównanie słowa Bożego do nasiona, poproś ich, aby 
po cichu przeczytali wersety: Alma 33:22–23. Zanim zaczną czytać, poproś, aby znaleźli 
wyjaśnienie Almy na temat „[tego] Słowa”. Pomóż im dostrzec, że dotyczy ono Jezusa 
 Chrystusa i Zadośćuczynienia.

• Co, według was, oznacza wyrażenie „zrobić miejsce”, aby słowo mogło zostać zasadzone 
w naszych sercach? (Zob. Alma 32:28. Przykładowe odpowiedzi: musimy otworzyć swe 
serca i musimy znaleźć w swoim życiu czas na studiowanie pism świętych).

• Co, według was, znaczy, że słowo Boże „wzbiera” w waszym sercu? Skoro słowo Boże 
wzbiera w waszym sercu, co dzieje się wobec tego z waszym świadectwem i wiarą?

• Kiedy słowo Boże powiększyło waszą duszę i rozjaśniło wasze zrozumienie?

Poproś kilkoro uczniów, aby na zmianę przeczytali na głos fragment: Alma 32:29–34. Po-
proś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali słowa i wyrażenia, które mówią o 
tym, czego dowiadujemy się o słowie Bożym. Następnie poproś uczniów o przeczytanie 
znalezionych słów i wyrażeń oraz wyjaśnienie, dlaczego je wybrali. Odwołaj się do tego, 
co jest na tablicy i zapytaj:

• Dlaczego nasza wiara nie będzie jeszcze doskonała po przeprowadzeniu tego doświad-
czenia? Co jeszcze powinniśmy, waszym zdaniem, zrobić, aby otrzymać trwałe świadec-
two ewangelii?

• Pod jakimi względami proces dbania o wzrost drzewa przypomina proces wzmacniania 
świadectwa?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 32:35–40. Niech klasa 
odszuka, jak Alma radzi zakończyć to doświadczenie.

• W oparciu o wersety: Alma 32:37–40, co musimy uczynić, aby nasza wiara w słowo Boże 
bezustannie wzrastała? (Dodaj Dbać o słowo do listy na tablicy).

• Co możemy robić, aby zadbać o słowo i je pielęgnować? (Przykładowe odpowiedzi: mo-
żemy codziennie studiować pisma święte, modlić się o przewodnictwo w studiowaniu, 
szukać, w jaki sposób pisma święte i nauki proroków w dniach ostatnich odnoszą się do 
naszego życia i dzielić się tym, czego się uczymy).

• Co się dzieje, kiedy zaniedbujemy jakieś drzewko lub krzew i go nie pielęgnujemy? Co 
się dzieje, kiedy zaniedbujemy słowo Boże, które zostało zasadzone w naszym sercu?

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali, czego 
się nauczyli z rozdziału: Alma 32 o tym, jak otrzymać i umacniać świadectwo. Możesz rów-
nież zachęcić uczniów, by zapisali swoje podsumowania w pismach świętych obok frag-
mentu: Alma 32:37–43.

Poproś kilkoro uczniów o podzielenie się tym, co napisali, z resztą klasy. Gdy będą się dzie-
lić swoimi przemyśleniami, upewnij się, że znajdzie się tam prawda mówiąca, że jeśli gor-
liwie pielęgnujemy słowo Boże w naszych sercach, wzrasta nasza wiara oraz nasze 
świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii.

Poproś uczniów o przeczytanie wersetów: Alma 32:41–43 i znalezienie, jak Alma opisał 
drzewko i jego owoce.

• Gdzie jeszcze w Księdze Mormona znajduje się opis drzewa, którego owoc jest „słodszy 
ponad wszystko”? (Jeśli zajdzie taka konieczność, przypomnij uczniom opis drzewa 
życia, który znajduje się we fragmentach: 1 Nefi 8:11–12 i 1 Nefi 11:9–24).

• Co symbolizują drzewo i owoce w wizjach drzewa życia Lehiego i Nefiego? (Drzewo 
symbolizuje miłość Boga wyrażoną przez Zbawiciela i Jego Zadośćuczynienie, zaś owoce 
— błogosławieństwa, które możemy otrzymać dzięki Zadośćuczynieniu). Zob. lekcja 12. 
w tym podręczniku).

• W jaki sposób ludzie docierają do drzewa w wizji Lehiego i Nefiego? (Trzymając się 
żelaznego pręta, który symbolizuje słowo Boże). Pod jakimi względami przypomina to 
porównanie słowa do nasiona podane przez Almę?

Zachęć uczniów, aby opowiedzieli, w jaki sposób starają się czynić to, co jest zalecone w 
rozdziale: Alma 32. Zapytaj, jaki ma to wpływ na ich życie. Rozważ podzielenie się wła-
snymi doświadczeniami, kiedy odczuwałeś moc słowa Bożego.
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Fragment do opanowania — Alma 32:21
Poproś uczniów, aby w oparciu o fragment: Alma 32:21 ocenili, czy ludzie w poniższych 
sytuacjach wykazują się wiarą, czy też nie.

 1. Młoda kobieta pragnie namacalnego dowodu, że Księga Mormona jest prawdziwa, 
zanim w nią uwierzy.

 2. Młody mężczyzna słyszy, że wszyscy godni młodzi mężczyźni powinni służyć na peł-
noetatowej misji. Choć jego rodzina jest biedna, jest zdeterminowany, aby służyć i robi 
wszystko, aby się do tej służby przygotować.

 3. Młoda kobieta pragnie oczyścić się z grzechów przez Zadośćuczynienie Jezusa 
 Chrystusa. Wie, że aby w pełni odpokutować, musi wyznać niektóre ze swych grzechów 
przed biskupem. Umawia się na spotkanie z biskupem.

Uwaga: Możesz wykorzystać ten pomysł w czasie lekcji, kiedy będziesz przedstawiał frag-
ment do opanowania lub na jej zakończenie.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Alma 25–32 (Część 18.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Alma 25–32 
(Część 18.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej 
lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku z 
poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami 
Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Alma 25–29)
W czasie studiowania o radości Ammona z sukcesu, jaki 
odniósł wraz ze swymi braćmi, głosząc ewangelię, ucznio-
wie poznali następujące zasady: Kiedy się korzymy, Pan nas 
wzmacnia i wykorzystuje jako narzędzia w Swoich rękach; 
doświadczamy radości, kiedy wiernie służymy Panu i Jego 
dzieciom. Kiedy Lamanici nawrócili się do ewangelii i odmó-
wili sięgnięcia po broń, uczniowie dowiedzieli się, że kiedy 
jesteśmy w pełni nawróceni do Pana, dochowujemy zawar-
tych z Nim przymierzy. Dzięki przykładowi Almy, uczniowie 
dowiedzieli się, że zaznamy radości, pomagając innym odpo-
kutować i przyjść do Jezusa Chrystusa.

Dzień 2. (Alma 30)
Czytając o naukach Korihora–antychrysta, uczniowie prze-
konali się, że Szatan używa fałszywych doktryn, aby skłonić 
nas do popełnienia grzechu. Alma odpowiedział na nauki 
Korihora deklaracją, że wszystko świadczy o Bogu jako Wiel-
kim Stwórcy. Po przeczytaniu, że Korihor został stratowany na 
śmierć, uczniowie zrozumieli zapisaną przez Mormona zasadę: 
„Diabeł nie pomaga swoim w ostatni dzień” (Alma 30:60).

Dzień 3. (Alma 31)
Gdy uczniowie czytali o zamiarach Almy, by odwieść Zora-
mitów od odstępstwa, poznali następujące zasady: Kiedy 
studiujemy słowo Boże, prowadzi nas ono do czynienia tego, 
co dobre. Codzienne starania, by się modlić i przestrzegać 
przykazań, umacniają nas do walki z pokusami. Jeśli mo-
dlimy się i działamy z wiarą, otrzymujemy w swych próbach 
pomoc Boga.

Dzień 4. (Alma 32)
Kiedy uczniowie czytali o sukcesach Almy, gdy głosił ewan-
gelię pośród ubogich Zoramitów, dowiedzieli się, że pokora 
przygotowuje nas na przyjęcie słowa Bożego. Alma porównał 
poleganie na wierze do zasadzenia nasiona i jego pielęgno-
wania. Uczniowie dowiedzieli się, że jeśli gorliwie pielęgnu-
jemy słowo Boże w naszych sercach, wzrasta nasza wiara 
oraz nasze świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii.

Wprowadzenie
Rozpocznij tę lekcję od ćwiczenia, które pomoże uczniom zabie-
gać o to, by stali się narzędziami w rękach Boga. Większa część 
lekcji będzie się jednak koncentrować na konsekwencjach uwie-
rzenia w fałszywe nauki i działania zgodnie z nimi w odróżnieniu 
od uwierzenia w słowo Boga i postępowania zgodnie z nim, co 
ilustrują rozdziały: Alma 30–32.

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 25–29
Ammon i synowie Mosjasza chwalą Pana, gdy wielu Lamanitow 
nawraca się do ewangelii
Jak zapisano w rozdziale: Alma 26, Ammon i jego bracia rado-
wali się z sukcesu, jaki odnieśli w pracy Pana. Niech uczniowie 
przeczytają wersety: Alma 26:1–4, 11–13 i odnajdą, co udało się 
osiągnąć Ammonowi i jego braciom, i jak tego dokonali. Przy-
pomnij uczniom, że wersety te nauczają następującej zasady: 
Kiedy się korzymy, Pan nas wzmacnia i wykorzystuje jako 
narzędzia w Swoich rękach.

Alma 30
Korihor szydzi z doktryny Chrystusa
Pokaż klasie nasiono. Poproś, aby uczniowie wymienili rzeczy, 
które wyrastają z nasion. W przeciwieństwie do roślin, owoców 
i warzyw, jakie wymienią uczniowie, zwróć uwagę, że z nasiona 
może też wyrosnąć roślina o gorzkich lub wręcz trujących owo-
cach lub taka, która wyniszczy inne dobre gatunki.

Napisz na tablicy słowa idea i wiara, a następnie zapytaj: W jaki 
sposób idea lub wiara mogą przypominać nasiono?

Wyjaśnij, że podczas dzisiejszego omawiania na zajęciach roz-
działów: Alma 30–32 zestawią ze sobą konsekwencje podążania 
za fałszywymi ideami i konsekwencje podążania za słowem 
Bożym.

Poproś uczniów, aby wyjaśnili, kim był Korihor. Poproś ich o 
przeczytanie wersetów: Alma 30:12–18, 23 i odnalezienie, jakich 
fałszywych koncepcji nauczał. Kiedy skończą czytać, poproś, aby 
na tablicy lub kartkach wypisali dwa lub trzy błędne poglądy 
Korihora, które ich zdaniem mogą najbardziej zagrażać czyjejś 
wierze. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Do jakiego postępowania mogą prowadzić te nauki? (Kiedy 
uczniowie będą odpowiadać, zwróć ich uwagę na to, że myśl, 
która prowadzi do uczynków, jest niczym nasiono, które wyra-
sta na roślinę).

• Do czego przekonały ludzi nauki Korihora, zgodnie z tym, 
co napisano w wersecie: Alma 30:18? Kiedy uczniowie będą 
odpowiadać, podkreśl, że Szatan wykorzystuje fałszywe 
doktryny, aby skłonić nas do popełnienia grzechu).



337

LEKCJA DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA

Poproś któregoś z uczniów, aby podsumował, co stało się z 
Korihorem. (Jeśli uczniowie będą mieli trudności, zasugeruj, 
aby przeczytali wstęp do rozdziału: Alma 30 lub wersety: Alma 
30:52–53, 59–60).

Alma 31
Alma prowadzi misję, aby odzyskać odstępnych Zoramitów
Przypomnij uczniom, że Zoramici wierzyli w fałszywe nauki i za-
częli oddawać się błędnym i odstępnym praktykom. Z rozdziału: 
Alma 31:5 dowiadujemy się, że kiedy studiujemy słowo Boże, 
prowadzi nas ono do czynienia dobra.

Alma 32
Alma naucza ubogich Zoramitów, jak polegać na wierze
Przypomnij uczniom, że choć wielu Zoramitów odmówiło przyję-
cia słowa Bożego, Alma zaczął odnosić sukcesy pośród biednych. 
Nauczał ich, jak wykazywać się wiarą. Niech uczniowie omówią 
werset: Alma 32:21, który jest fragmentem pism do opano-
wania. Poproś ich, aby wyjaśnili, czego ten werset uczy ich na 
temat wiary.

Przypomnij, że Alma wykorzystał nasiono, aby nauczać o proce-
sie rozwijania wiary. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Jakie wyrażenia w wersecie: Alma 32:28 wskazują, że 
 nasiono, w tym przypadku słowo Boga, jest dobre?

• Jaki wpływ ma na nas słowo Boże, jeśli pozwalamy, aby 
 zostało zasadzone w naszych sercach?

Powiedz uczniom, że Alma wezwał Zoramitów, aby wypróbowali 
słowo, czyli zasadzili je w swoich sercach, wierząc w nie i dzia-
łając według jego nauk. Poproś, aby przeczytali wersety: Alma 
33:22–23, szukając, jakie konkretnie „słowo” Alma pragnął, aby 
ludzie zasadzili w swoich sercach. Możesz zachęcić uczniów, aby 
zapisali te wersety jako odsyłacz przy wersecie: Alma 32:28.

Niech uczniowie przeczytają wersety: Alma 32:28–29, 31, 37, 
41–43, szukając nagród, jakie otrzymamy za wiarę w słowo 
Boże i postępowanie według niego. Kiedy uczniowie będą od-
powiadać, upewnij się, że jasna jest następująca zasada: Jeśli 
gorliwie pielęgnujemy słowo Boże w naszych sercach, 
wzrasta nasza wiara oraz nasze świadectwo o Jezusie 
Chrystusie i Jego ewangelii.

Na zakończenie lekcji zachęć uczniów, aby podzielili się swoimi 
odpowiedziami z lekcji 4. udzielonymi przy zadaniu 4. ze swoich 
dzienników do studiowania — o zaobserwowanych w swoim 
życiu skutkach przeprowadzania eksperymentu Almy opisanego 
w rozdziale: Alma 32.

Następna część (Alma 33–38)
Jakie niebezpieczeństwo tkwi w odkładaniu pokuty? Amulek 
odpowiada na to pytanie i ostrzega. Również Alma u schyłku 
życia doradza dwóm swoim synom. Podaje szczegóły własnego 
nawrócenia — przemiany z kogoś, kto walczył przeciwko Bogu, 
w kogoś, kto walczył dla Boga — i o tym, co czuł, kiedy został 
uwolniony od winy i cierpienia z powodu swoich grzechów.
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Wprowadzenie
Grupa Zoramitów pragnęła dowiedzieć się, jak podążać 
za radą Almy, by zasadzić słowo Pana w swoich ser-
cach i polegać na wierze. Na podstawie pism świętych, 
Alma nauczał ludzi o oddawaniu czci, modlitwie oraz 
miłosierdziu, jakie możemy otrzymać od Boga dzięki 
Zbawicielowi. Zachęcał ludzi, aby zwracali się do Jezusa 
Chrystusa i wierzyli w moc Jego Zadośćuczynienia.

Uwaga: Lekcja 94. daje trzem uczniom możliwość na-
uczania. Możesz teraz wybrać tych trzech uczniów i 
rozdać im kopie wyznaczonych części lekcji 94., aby 
mieli czas się przygotować. Zachęć ich, aby z modlitwą 
przestudiowali materiał z lekcji i poszukiwali przewod-
nictwa Ducha Świętego, aby mogli się dowiedzieć, jak 
zaadaptować lekcję do potrzeb swoich kolegów.

LEKCJA 91

Alma 33

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 33
Alma naucza Zoramitów, aby zaczęli wierzyć w Jezusa Chrystusa
Napisz na tablicy słowo rozwijać.

• Co można rozwijać? (Kiedy uczniowie będą odpowiadać na to pytanie, możesz ich 
poprosić, aby pokazali, jak możemy rozwijać siłę fizyczną — ćwicząc mięśnie ramion 
poprzez robienie pompek lub mięśni nóg poprzez bieganie w miejscu).

Niech uczniowie przeczytają po cichu werset: Alma 33:1 i wskażą, co chcieli rozwijać Zora-
mici. Kiedy uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli, napisz na tablicy następu-
jące pytanie: Jak rozwijamy wiarę? Zachęć uczniów, aby podczas studiowania i omawiania 
rozdziału: Alma 33 poszukali co najmniej trzech odpowiedzi na to pytanie.

Wyjaśnij, że kiedy Alma odpowiadał Zoramitom na pytanie o to, jak można rozwijać wiarę, 
wyjaśnił też, że błędnie pojmowali, na czym polega oddawanie czci. Poproś jednego z 
uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 33:2. Poproś klasę o odnalezienie błędu w 
tym, jak Zoramici pojmowali oddawanie czci Bogu.

• Dlaczego ci Zoramici sądzili, że nie mogą czcić Boga? (Ponieważ nie wpuszczano ich do 
synagog).

Poproś uczniów o podsumowanie tego, czego się nauczyli z rozdziału: Alma 31 na temat 
sposobu oddawania Bogu czci przez Zoramitów. (Zob. Alma 31:22–23. Zoramici co tydzień 
odmawiali w synagodze tę samą modlitwę, a przez resztę tygodnia w ogóle nie rozmawiali 
o Bogu).

• Dlaczego chodzenie do kościoła jest ważną częścią naszego oddawania czci Bogu? W 
jaki jeszcze sposób poza cotygodniowym chodzeniem na spotkania kościelne możemy 
oddawać Bogu cześć?

Wyjaśnij, że Alma przytoczył nauki proroka o imieniu Zenos, aby poprawić błędne poglądy 
Zoramitów na temat tego, jak należy oddawać cześć Bogu. Poproś uczniów o przeczytanie 
po cichu wersetu: Alma 33:3 i odnalezienie, o czym jeszcze mówił Alma poza oddawaniem 
czci.  (Mówił o modlitwie ).

Poproś uczniów, by po cichu przeczytali fragment: Alma 33:4–10 i odszukali przykłady 
wszystkich sytuacji, w których Zenos się modlił.

• Kiedy i gdzie modlił się Zenos?

• Czego Alma nauczał na temat oddawania czci Bogu, kiedy cytował słowa Zenosa? 
(Pomóż uczniom dostrzec następującą prawdę: Możemy bezustannie oddawać Bogu 
cześć poprzez modlitwę).

Nawiąż do pytania zapisanego na tablicy: Jak rozwijamy wiarę? Poniżej napisz: Zawsze 
się modląc.
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• W jaki sposób modlitwa rozwija wiarę w Ojca w Niebie i Jezusa Chrystusa?

• Czy modliliście się kiedyś w sytuacjach wymienionych przez Zenosa? Jaką odpowiedź 
otrzymaliście na swoją modlitwę? (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić się do-
świadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 33:4–5, 8–9. Niech wyszukają 
wyrażenia mówiące o Bożym miłosierdziu (na przykład „jesteś miłosierny” czy „byłeś mi 
miłosierny”).

Aby pomóc uczniom dostrzec powiązanie między Zadośćuczynieniem Jezusa Chrystusa 
a miłosierdziem Ojca w Niebie, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos wersetów: 
Alma 33:11–16. Niech reszta klasy śledzi tekst i odnajdzie wyrażenie, które pojawia się tu 
czterokrotnie. (To wyrażenie to: „ze względu na Twego Syna”. Możesz zachęcić uczniów, 
aby je zaznaczyli).

• Co, waszym zdaniem, miał na myśli Zenos, kiedy powiedział: „ze względu na Twego 
Syna odwróciłeś ode mnie Twe wyroki”? (Pomóż uczniom rozpoznać następującą 
prawdę: Doświadczamy miłosierdzia Ojca w Niebie, łącznie z odpuszczeniem 
naszych grzechów, dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Możesz zachę-
cić uczniów, by zapisali tę prawdę w swoich pismach świętych obok fragmentu: Alma 
33:11–16).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć miłosierdzie, jakie możemy otrzymać poprzez Za-
dośćuczynienie Jezusa Chrystusa, rozważ podzielenie się z nimi poniższą historią zacyto-
waną przez Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„Nauczyciel powiedział: ‘Dzień dobry, chłopcy, przyszliśmy tu prowadzić 
szkołę’. Krzyczeli i śmiali się na całe gardło. ‘Chciałbym, żeby to była dobra 
szkoła, ale muszę wyznać, że nie wiem, jak to zrobić, chyba że mi pomożecie. 
Chyba musimy mieć jakieś zasady. Wy mi powiedzcie jakie, a ja je zapisze na 
tablicy’.

Jeden z chłopców krzyknął: ‘Żadnych kradzieży!’. Inny zawołał: ‘Ani spóźnia-
nia’. Wreszcie na tablicy widniało dziesięć reguł.

‘Pamiętajcie — powiedział nauczyciel — że żadne prawo nie jest dobre, jeśli za jego złama-
nie nie przysługuje kara. Co powinniśmy zrobić z kimś, kto łamie zasady?’.

‘Dziesięć razów po plecach w samej koszuli’ — padła odpowiedź z klasy.

‘Chłopcy, to strasznie surowe. Jesteście pewni, że potem będziecie to popierać?’. Ktoś inny 
zakrzyknął: ‘Ja popieram wniosek’, a nauczyciel powiedział: ‘Dobrze więc. Tego będziemy 
się trzymać! Klasa, spokój!’.

Za dzień czy dwa ‘Duży Tom’ odkrył, że ktoś ukradł mu kanapki. Złodzieja odnaleziono. 
Był to mały, głodny chłoptaś, miał jakieś dziesięć lat. ‘Znaleźliśmy złodzieja, więc musi 
zostać ukarany zgodnie z waszymi zasadami — dziesięć pasów po plecach. Jim, chodź no 
tutaj!’ powiedział nauczyciel.

Mały chłopiec cały drżał, kiedy powoli podchodził, cały opatulony w wielki płaszcz i prosił: 
‘Nauczycielu, możesz mnie sprać tak mocno, jak tylko chcesz, ale nie każ mi ściągać płasz-
cza’. [Uwaga: Jeśli zajdzie potrzeba, wyjaśnij, że słowo sprać oznacza w tej historii zbić 
kogoś].

‘Zdejmij płaszcz — powiedział nauczyciel. — Pomagałeś układać te zasady!’.

‘Proszę cię, nauczycielu, nie zmuszaj mnie do tego!’. Zaczął rozpinać płaszcz i co zobaczył 
nauczyciel? Chłopiec nie miał koszuli, a jego ciało było wychudzone i widać było, że jest 
niepełnosprawny.

‘Jak ja mam wychłostać to dziecko?’ — pomyślał. ‘Ale muszę, muszę coś zrobić, jeśli mam 
zachować pozycję w szkole’. Panowała przejmująca cisza.

‘Dlaczego nie masz koszuli, Jim?’.

Odpowiedział: ‘Tata umarł, a moja mama jest bardzo biedna. Mam tylko jedną koszulę i 
mama ją dzisiaj pierze. Mam za to duży płaszcz mojego brata, żebym nie zmarzł’.

Nauczyciel trzymał w ręku dyscyplinę i się wahał. W tym momencie ‘Duzy Tom’ wstał i po-
wiedział: ‘Nauczycielu, jeśli nie masz nic przeciwko temu, to wezmę karę Jima na siebie’.

‘Dobrze, istnieje prawo, które pozwala, aby jeden człowiek zajął miejsce drugiego. Czy 
wszyscy się zgadzają?’.

Odnajdowanie 
powtarzających się 
słów i wyrażeń
Prorocy często podkre-
ślają znaczenie prawdy 
poprzez jej powtarzanie. 
Kiedy uczniowie odkry-
wają powtarzające się 
słowa, wyrażenia czy 
myśli, proś ich, aby za-
stanawiali się nad tym, 
jakiej prawdy naucza 
dany autor i dlaczego 
ważne jest, abyśmy ją 
zrozumieli.
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Tom zrzucił płaszcz, a dyscyplina złamała się po pięciu uderzeniach! Nauczyciel objął 
rękami głowę i pomyślał: ‘Jakże mogę dokończyć to straszne zadanie?’. Usłyszał, że cała 
klasa szlocha, otworzył oczy i co zobaczył? Mały Jim obejmował rękami szyję Toma. ‘Tom, 
bardzo przepraszam, że ukradłem twoje kanapki, ale byłem strasznie głodny. Tom, będę cię 
kochał aż do śmierci za to, że wziąłeś na siebie moją chłostę! Tak, już zawsze będę cię ko-
chał!’” [Autor nieznany].

Po przytoczeniu tej historii Prezydent Hinckley powiedział: „Pożyczając zdanie z tej prostej 
opowiastki, powiem, że Jezus, mój Odkupiciel, mój Zbawca, wziął na siebie ‘moją chłostę’ i 
waszą też” („The Wondrous and True Story of Christmas”, Ensign, grudzień 2000, str. 4).

• Jak ta historia ma się do nauk Almy na temat Zadośćuczynienia Zbawiciela? (Jeśli to 
konieczne, wyjaśnij, że gotowość Toma, by wziąć na siebie chłostę Jima, symbolizuje Za-
dośćuczynienie. Zbawiciel wziął na siebie karę za nasze grzechy, abyśmy my nie musieli 
cierpieć za nie kary, jeżeli odpokutujemy).

Wyjaśnij, że po zacytowaniu słów Zenosa, Alma przytoczył słowa kolejnego proroka — 
 Zenoka. Przeczytaj na głos fragment: Alma 33:15–16. Podkreśl, że Ojciec w Niebie jest nie-
zadowolony, kiedy ludzie nie chcą zrozumieć, co uczynił dla nich Jego Syn.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Alma 33:12–14 i odnalezienie, z ja-
kiego źródła korzystał Alma, kiedy głosił te nauki.

• Skąd Alma znał słowa Zenosa i Zenoka? (Były zapisane w pismach świętych. Możesz 
także zwrócić uwagę, że słowa Almy z wersetów 12. i 14. sugerują, że Zoramici również 
mieli dostęp do tych pism. Podkreśl, że pisma święte świadczą o Jezusie Chrystusie).

Pod pytaniem na tablicy napisz: Studiując pisma święte i wierząc w nie.

Zwróć uwagę, że Alma odniósł się do jeszcze jednej historii z pism świętych, kiedy uczył 
Zoramitów, jak rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa. Pokaż ilustrację: Mojżesz i miedziany 
wąż (62202; Album Ewangelia w malarstwie [2009], nr 16). Streść tę historię, wyjaśniając, 
że kiedy Mojżesz prowadził Izraelitów przez pustynię, wielu ludzi zaczęło się buntować 
przeciwko niemu i przeciwko Panu. W odpowiedzi na to nieposłuszeństwo Pan zesłał ja-
dowite węże, które kąsały ludzi. Ci zwrócili się do Mojżesza o pomoc. Mojżesz modlił się 
i otrzymał wskazówki, aby zrobił i osadził na drzewcu węża, na którego ludzie mieli pa-
trzeć. Usłuchał i zrobił węża z miedzi. (Zob. IV Ks. Mojżeszowa 21:4–9). Poproś jednego z 
uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Alma 33:19–20. Poproś uczniów, aby zobaczyli, 
co stało się z tymi, którzy spojrzeli na miedzianego węża i z tymi, którzy zdecydowali się na 
niego nie patrzeć.

• W oparciu o werset: Alma 33:20 powiedzcie, dlaczego wielu ludzi zdecydowało się nie 
patrzeć?

Poproś uczniów, żeby się zastanowili, czy sami zdecydowaliby się spojrzeć na węża, gdyby 
znaleźli się w takiej sytuacji.

Pokaż ilustrację: Ukrzyżowanie (62505; Album Ewangelia w malarstwie, nr 57). Wyjaśnij, że 
miedziany wąż na drzewcu był „symbolem” (Alma 33:19), symbolem czegoś, co miało się 
wydarzyć w przyszłości. Symbolizował Jezusa Chrystusa na krzyżu (zob. Ew. Jana 3:14).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Alma 33:21–23 i odnalezienie, w jaki 
sposób Alma odniósł tę historię do Zoramitów. Kiedy uczniowie opowiedzą już o tym, 
czego się dowiedzieli, ponownie nawiąż do pytania z tablicy: Jak rozwijamy wiarę?

• Czego możemy nauczyć się z historii o Izraelitach i miedzianym wężu na temat tego, 
co musimy robić, abyśmy zostali uzdrowieni duchowo?

• Jak odpowiada na to pytanie fragment: Alma 33:22–23? (Uczniowie powinni rozpoznać 
następującą prawdę: Wykazujemy się wiarą, podejmując decyzję, by uwierzyć w 
Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie).

Pod pytaniem na tablicy zapisz: Wierząc w Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie.

• Jaki sposób postępowania i jakie postawy cechują ludzi, którzy wierzą w Zadośćuczynie-
nie Zbawiciela?

Aby podkreślić, że wiara w Jezusa Chrystusa jest kwestią naszego wyboru, zwróć uwagę 
uczniów na następujące zdanie w wersecie: Alma 33:23: „A możecie osiągnąć to wszystko, 
jeśli tego pragniecie”. Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli sobie to zdanie.
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Zapisz na tablicy poniższe zdanie; możesz też zachęcić uczniów, aby zapisali je w swoich 
pismach świętych. (Zdanie to jest zaczerpnięte z: „Inquire of the Lord” [przesłania dla na-
uczycieli religii KSE, 2 lutego 2001], str. 1, adres internetowy: si. lds. org).

„Każde dziecko w każdym pokoleniu wybiera wiarę lub niewiarę. Wiara nie jest dziedzictwem, 
jest wyborem” (Prezydent Henry B. Eyring).

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania odpowiedzieli 
na jedno z poniższych pytań. (Możesz zapisać je na tablicy przed rozpoczęciem lekcji, roz-
dać ich kopie na kartkach lub powoli podyktować je uczniom do zapisania).

• Jaki wpływ na wasze codzienne życie ma fakt, że dokonaliście wyboru, by wierzyć w 
Zbawiciela?

• Jak osobiste studiowanie pism świętych umocniło waszą wiarę w Ojca w Niebie i Jezusa 
Chrystusa?

• Jak codzienna osobista modlitwa i oddawanie czci umocniły waszą wiarę w Ojca w Nie-
bie i Jezusa Chrystusa?

• Jak sądzicie, co Ojciec w Niebie chciałby, abyście robili, aby rozwinąć większą wiarę?

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami z resztą klasy. Złóż świa-
dectwo o znaczeniu decyzji, by wierzyć w Zbawiciela.
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Wprowadzenie
Kiedy Alma nauczył już Zoramitów, by wierzyli w Syna 
Bożego, Amulek złożył własne świadectwo o Jezusie 
Chrystusie, stał się więc drugim świadkiem. Amulek, 
towarzysz Almy, podkreślił, że Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa jest niezbędne dla zbawienia całej ludzkości 
i że poszczególne osoby mogą otrzymać wszystkie bło-
gosławieństwa Zadośćuczynienia, jeśli wykażą się wiarą 
i odpokutują. Wielu Zoramitów postąpiło zgodnie z 

 zaproszeniem Amuleka i odpokutowało. Kiedy nawró-
ceni Zoramici zostali wygnani z kraju przez swych nie-
godziwych władców i kapłanów, Nefici i lud Ammona 
dali im jedzenie, ubrania i ziemię, którą mogli dziedzi-
czyć. W wyniku tego Lamanici i ci z Zoramitów, którzy 
się nie nawrócili, zaczęli przygotowywać się do wojny 
przeciwko Nefitom i ludowi Ammona.
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Alma 34–35

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 34:1–14
Amulek naucza Zoramitów o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa
Przed rozpoczęciem lekcji zapisz na tablicy poniższe zdania. Poproś uczniów, aby w swoich 
notatnikach lub na kartkach napisali, czy — według nich — dane zdanie jest prawdziwe 
czy fałszywe.

 1. Kiedy Jezus Chrystus zadośćuczynił za grzechy ludzkości, cierpiał tylko za sprawiedliwych.

 2. Wszyscy ludzie potrzebują Zadośćuczynienia, aby zostali zbawieni.

 3. Każdy człowiek może zadośćuczynić lub zapłacić za grzechy innego.

Kiedy uczniowie zapiszą już swoje odpowiedzi, przypomnij im, że Alma nauczał grupę 
Zoramitów, jak przyjąć słowo Boże i rozwijać wiarę w Jezusa Chrystusa (zob. Alma 32–33). 
Podsumuj wersety: Alma 34:1–7, wyjaśniając, że Amulek, podobnie jak Alma, złożył swoje 
świadectwo o Zbawicielu. Poproś uczniów, aby po cichu zbadali nauki Amuleka zapisane w 
wersetach: Alma 34:8–9, 11 i odnaleźli wyrażenia, które wskazują, czy zdania na tablicy są 
prawdziwe czy fałszywe. Następnie omówcie odpowiedzi na forum klasy. Właściwe odpo-
wiedzi to:

 1. Fałsz — „Zadośćuczyni [On] za grzechy świata” (Alma 34:8).

 2. Prawda — „Zadośćuczynienie musi nastąpić, inaczej cała ludzkość zginęłaby niechyb-
nie” (Alma 34:9).

 3. Fałsz — „Nie istnieje człowiek, który mógłby ofiarować swą krew, by zadośćuczynić za 
grzechy innego” (Alma 34:11).

Kiedy uczniowie omówią odpowiedź dotyczącą trzeciego stwierdzenia, zapytaj:

• Jak sądzicie, dlaczego Jezus Chrystus jest jedyną osobą, która mogła zadośćuczynić za 
grzechy świata?

Aby pomóc uczniom odpowiedzieć na to pytanie, poproś ich o przeczytanie po cichu wer-
setów: Alma 34:10, 14. Następnie przeczytaj wypowiedź Starszego Russella M. Nelsona z 
Kworum Dwunastu Apostołów:

„Jego Zadośćuczynienie jest nieskończone — nie ma granic. Jest nieskoń-
czone również dlatego, że dzięki niemu cała ludzkość zostanie zbawiona od 
niekończącej się śmierci. Było nieskończone, bo Jego cierpienie było prze-
ogromne. […] Było nieskończone, gdyż dokonano go raz na zawsze. Zaś ła-
ska Zadośćuczynienia dotyczy nie tylko nieskończonej liczby ludzi, lecz 
również nieskończonej liczby stworzonych przez Niego światów. Było nie-

skończone, wykraczające poza wszelkie ludzkie skale i doczesne pojmowanie.

Jezus był jedynym, który mógł dokonać takiego nieskończonego zadośćuczynienia, ponie-
waż zrodził się ze śmiertelnej matki i nieśmiertelnego Ojca. Z powodu tego niezwykłego 

Nauczanie z Duchem 
i świadczenie o 
Jezusie Chrystusie
Ze wszystkich sił staraj 
się stworzyć atmosferę, 
w której uczniowie będą 
mogli być nauczani 
przez Ducha Świętego. 
Jednym z najlepszych 
sposobów na stworzenie 
takiej atmosfery jest 
koncentrowanie poda-
wanych przykładów i 
odbywanych dyskusji 
na Zbawicielu, częste 
składanie o Nim świadec-
twa oraz zapewnianie 
uczniom okazji, by rów-
nież mogli to czynić.
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przyrodzonego dziedzictwa, Jezus był nieskończoną Istotą” („The Atonement”, Ensign, 
listopad 1996, str. 35).

„Zgodnie z wiecznym prawem, zadośćuczynienie wymagało osobistej ofiary złożonej 
przez nieśmiertelną istotę nie podlegającą prawu śmierci. Musiał zatem umrzeć, a potem 
ponownie przywdziać Swe ciało. Zbawiciel był jedynym, który mógł tego dokonać. Po 
matce odziedziczył moc, by umrzeć. Po Ojcu posiadł moc nad śmiercią” („Constancy amid 
Change”, Ensign, listopad 1993, str. 34).

• W jaki sposób nauki Amuleka i wypowiedź Starszego Nelsona pomagają nam zrozu-
mieć, dlaczego Jezus Chrystus był jedyną istotą, która mogła zadośćuczynić za grzechy 
świata?

• W jaki sposób podsumowalibyście to, czego nauczyliście się do tej pory z rozdziału: Alma 
34 na temat Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa? (Uczniowie mogą zaproponować różne 
prawdy, lecz upewnij się, że rozumieją, iż nieskończone i wieczne Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa umożliwia zbawienie całej ludzkości).

Aby pomóc uczniom głębiej zrozumieć konieczność Zadośćuczynienia w planie zbawienia 
Ojca Niebieskiego, rozważ wykorzystanie poniższego zadania. Możesz dostosować je do 
potrzeb i zainteresowań swoich uczniów.

Napisz na tablicy następujące wyrażenie: Wyobraź sobie życie bez…

Pokaż jakiś przedmiot, który młodzi ludzie bardzo cenią (np. telefon komórkowy) i zapytaj:

• Jak, waszym zdaniem, wyglądałoby życie bez tego przedmiotu?

Następnie pokaż szklankę wody (lub coś innego, co jest niezbędne dla podtrzymania życia).

• Jak wyglądałoby życie bez wody?

Kiedy uczniowie omówią już, że woda jest niezbędna, uzupełnij zdanie z tablicy, aby 
brzmiało: Wyobraź sobie życie bez Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

• Czym różniłoby się życie, gdyby nie było Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa? (Daj 
uczniom chwilę na zastanowienie, zanim poprosisz o odpowiedzi. Jeśli czas pozwoli, 
możesz poprosić, aby odpowiedzieli na to pytanie pisemnie).

Alma 34:15–41
Amulek naucza Zoramitów, jak rozwijać wiarę w moc pokuty
Zwróć uwagę, że choć Jezus Chrystus dokonał Zadośćuczynienia za wszystkich ludzi, nie 
otrzymujemy jego błogosławieństw w sposób automatyczny. Amulek nauczał o tym, co 
musimy zrobić, by otrzymać wszystkie błogosławieństwa dostępne dzięki mocy Zadość-
uczynienia. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 34:15–17 i odnaleźli 
wyrażenie, którego Amulek użył cztery razy. („Wiara dla nawrócenia”).

• Czego możemy się nauczyć z fragmentu: Alma 34:15–17 o tym, co musimy zrobić, aby 
otrzymać pełnię błogosławieństw Zadośćuczynienia? (Upewnij się, że uczniowie rozu-
mieją, iż aby otrzymać pełnię błogosławieństw Zadośćuczynienia, musimy rozwi-
jać w sobie wiarę dla nawrócenia).

• Co, według was, oznacza rozwijanie wiary dla nawrócenia?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, co znaczy rozwijanie wiary dla nawrócenia, przeczytaj wy-
powiedź Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła:

„Potrzebujemy silnej wiary w Chrystusa, by móc odpokutować. […] Wiara w Chrystusa do-
prowadzi nas do przemiany naszych myśli, wierzeń i zachowań, które nie są zgodne z wolą 
Boga. […] Odpokutowanie oznacza zmianę w umyśle i w sercu — przestajemy czynić zło 
i zaczynamy czynić dobro” („Punkt bezpiecznego powrotu”, Ensign lub Liahona, maj 2007, 
str. 100).

• Dlaczego ważne jest to, aby zrozumieć, że pokuta wymaga nie tylko tego, abyśmy prze-
stali robić to, co niewłaściwe, ale też, abyśmy zaczęli robić to, co dobre?

• W oparciu o werset: Alma 34:16 powiedzcie, co się dzieje, kiedy wykazujemy się wiarą w 
moc pokuty.

• Co się dzieje, kiedy nie wykazujemy się wiarą w moc pokuty? (Możesz wyjaśnić, że 
„zaspokoić wymagania sprawiedliwości całego prawa” oznacza cierpieć pełnię konse-
kwencji za nasze grzechy i wyrzec się błogosławieństw życia wiecznego).
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• W oparciu o werset: Alma 34:17 powiedzcie, co możemy robić, aby rozwijać wiarę w moc 
pokuty?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 34:17–28. Niech odnajdą, czego 
Amulek nauczał Zoramitów o modlitwie, łącznie z tym, kiedy i o co się modlić.

• Które z nauk Amuleka o modlitwie odnoszą się do waszego życia? Dlaczego uważacie, 
że modlitwa jest ważną częścią rozwijania wiary w moc pokuty?

• Amulek powiedział, że nasze modlitwy na nic się nie zdadzą, czyli będą na próżno, jeśli 
nie będziemy pomagać ludziom wokół nas (zob. Alma 34:28). Jak myślicie, dlaczego tak 
jest?

Aby pomóc uczniom zrozumieć dodatkowe sposoby, w jakie możemy rozwijać wiarę w 
moc pokuty, poproś ich, aby odpowiedzieli na następujące przykłady:

 1. Młody mężczyzna wyrobił w sobie nawyk używania nieprzyzwoitego słownictwa. W jaki 
sposób mógłby okazać, że ma wiarę w moc pokuty, aby uwolnić się od tego przyzwy-
czajenia? (Przykładowe odpowiedzi: modlitwa o pomoc, poproszenie o pomoc rodziny i 
przyjaciół oraz uczestniczenie w zajęciach, które zapraszają Ducha).

 2. Młoda kobieta i młody mężczyzna nawiązali niewłaściwe relacje. Czują, że Duch Święty 
podpowiada im, aby natychmiast zakończyli ten związek. W jakim sensie postąpienie 
zgodnie z tym podszeptem przypomina wiarę w moc pokuty? Jakie inne kroki być może 
będą musieli powziąć, aby upewnić się, że są na drodze do całkowitego odpokutowania? 
(Wśród odpowiedzi może znaleźć się poszukiwanie przewodnictwa biskupa lub prezy-
denta gminy oraz modlitwa o siłę i przebaczenie).

• Co oznacza, że coś się odwleka? Z jakich powodów ludzie odkładają rzeczy na później?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali werset: Alma 34:33 i odnaleźli, przed odkła-
daniem czego na później Amulek przestrzegał Zoramitów. Poproś kilkoro uczniów, aby 
po kolei czytali na głos fragment: Alma 34:32–35. Niech podczas czytania uczniowie 
odszukają, jakie są konsekwencje odwlekania pokuty. Kiedy opowiedzą o tym, czego się 
dowiedzieli, napisz na tablicy następującą prawdę: To życie dane jest nam, aby się przy-
gotować na spotkanie z Bogiem.

• Jak wytłumaczylibyście komuś tę prawdę?

• Wyobraźcie sobie, że macie znajomego, który świadomie łamie przykazania, ale planuje 
później za to odpokutować. Czego nauczalibyście tę osobę w oparciu o wiedzę, jaką 
posiedliście z wersetów: Alma 34:32–35?

Wyjaśnij, że Amulek nie tylko ostrzegał przed konsekwencjami odwlekania pokuty. Na-
uczał również o błogosławieństwach decyzji, by odpokutować od razu. Poproś uczniów, aby 
przeczytali po cichu fragment: Alma 34:30–31 i odnaleźli, co to za błogosławieństwo.

• Jakie zapewnienie dane jest tym, którzy zdecydują się teraz odpokutować, w wersecie: 
Alma 34:31? („Już teraz będzie wam dany wielki plan odkupienia”).

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu 
 Apostołów:

„Nie trzeba posiadać wiedzy o wszystkim, żeby moc Zadośćuczynienia działała dla nas. 
Miejcie wiarę w Chrystusa; ta moc działa od dnia, w którym o nią poprosicie!” („Washed 
Clean”, Ensign, maj 1997, str. 10).

• Jak pomaga nam zrozumienie tego zapewnienia? Jak odczuwaliście, że Zadośćuczynie-
nie działa w waszym życiu, kiedy zaczęliście na nim polegać?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Harolda B. Lee. Poproś uczniów, aby słuchali, 
co Prezydent Lee nazwał „najważniejszym przykazaniem”.

„A teraz, jeśli popełniliście błędy, niech dziś będzie dzień, w którym zaczniecie zmieniać 
swoje życie. Odwróćcie się od czynienia tego, co niewłaściwe. Najważniejszym ze wszyst-
kich przykazań Boga jest to, które dzisiaj sprawia wam najwięcej trudności. Jeśli to nie-
uczciwość, jeśli to brak czystości, jeśli to fałszywe świadectwo czy kłamstwo, dziś jest dzień, 
abyście nad tym pracowali, aż uda wam się pokonać tę słabość. […] Naprawcie tę rzecz i 
zabierzcie się za kolejne przykazanie, którego przestrzeganie jest dla was najtrudniejsze” 
(Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee [2000], str. 30).

• Które przykazanie jest zdaniem Prezydenta Lee najważniejsze? Dlaczego?
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ALMA 34 – 35

Zapisz na tablicy poniższe zdania do uzupełnienia. Poproś uczniów, aby uzupełnili je w 
swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Obecnie najważniejszym przykazaniem jest dla mnie…

Zacznę rozwijać wiarę w moc pokuty poprzez…

Alma 35
Nawróceni Zoramici osiedlają się pośród sprawiedliwych
Podsumuj rozdział: Alma 35, wyjaśniając, że wielu Zoramitów odpokutowało za swoje 
grzechy. Zostali wygnani z kraju przez swych niegodziwych władców i kapłanów, i za-
mieszkali w kraju Jerszon wraz z ludem Ammona. Lud Ammona dał im ziemię, a Nefici 
przysłali swe armie dla ich obrony.

Złóż świadectwo, że możemy otrzymać błogosławieństwa Zadośćuczynienia Zbawiciela, 
gdy tylko okażemy wiarę w moc pokuty. Zachęć uczniów, aby naśladowali przykład ludu 
Ammona i Nefitów, okazując życzliwość i wsparcie tym, którzy starają się odpokutować.
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Wprowadzenie
Po misji pośród Zoramitów Alma udzielał rad każdemu 
ze swoich synów. Jego rady dla Helamana znajdują się 
w rozdziałach: Alma 36 i 37. Alma złożył Helamanowi 
świadectwo, że Bóg wyratuje tych, którzy będą pokła-
dać w Nim ufność. Aby zobrazować tę prawdę, Alma 
opisał swe doświadczenia z wcześniejszych lat, kiedy 
Zadośćuczynienie Chrystusa wyzwoliło go z bólu jego 
grzechów. Opowiedział również o swych staraniach, 
aby przyprowadzać ludzi do Chrystusa i sprawiać, by 
sami mogli odczuwać radość, jaką przynosi pokuta.

Uwaga: Lekcja 94. daje trzem uczniom możliwość na-
uczania. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz teraz 
wybrać tych trzech uczniów i rozdać im kopie wyzna-
czonych części lekcji 94., aby mieli czas się przygotować. 
Zachęć ich, aby z modlitwą przestudiowali materiał z 
lekcji i poszukiwali przewodnictwa Ducha Świętego, 
aby mogli się dowiedzieć, jak zaadaptować lekcję do 
potrzeb swoich kolegów.

LEKCJA 93

Alma 36

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 36:1–5
Alma naucza Helamana na temat Bożej mocy wyzwolenia
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad pozytywnym wpływem, jaki wywarły na nich 
świadectwo czy konkretna nauka otrzymane od rodziców. Poproś jedną czy dwie osoby o 
podzielenie się ich przemyśleniami z resztą grupy.

Wyjaśnij, że rozdziały: 36–42 w księdze Almy zawierają rady, jakich Alma udzielił swoim 
synom. Rozdziały: 36–37 są skierowane do Helamana, rozdział 38. do Sziblona, a rozdziały: 
39–42 do Koriantona.

Zachęć uczniów, aby wyobrazili sobie, że są na miejscu Helamana, który słucha świadectwa 
swego ojca zapisanego we fragmencie: Alma 36:1–5. Niech uczniowie przeczytają po cichu 
te wersety, szukając, co w świadectwie Almy robi na nich wrażenie.

• Co w tych wersetach robi na was największe wrażenie? Dlaczego?

Alma 36:6–22
Alma opisuje swój bunt i wyjaśnia, jak otrzymał przebaczenie
Wyjaśnij, że jako dalsze świadectwo o tym, że Bóg ma moc wyzwalać tych, którzy pokła-
dają w Nim zaufanie, Alma opowiedział o swoim osobistym doświadczeniu, kiedy został 
wyzwolony od cierpienia za swoje grzechy. Poproś uczniów, aby pobieżnie przeczytali wer-
sety: Alma 36:6–9 i podsumowali, co przydarzyło się Almie i synom Mosjasza, kiedy starali 
się zniszczyć Kościół.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 36:10. Niech klasa odszuka, 
jak długo Alma cierpiał za swoje grzechy. Wyjaśnij, że wersety: Alma 36:11–17 zawierają 
znacznie bardziej szczegółowy opis cierpienia, jakiego Alma doświadczył podczas tych trzech 
dni i nocy, niż inne opisy jego nawrócenia (zob. Mosjasz 27 i Alma 38). Podziel uczniów do 
pracy w parach. Niech pary przestudiują wersety: Alma 36:11–17, szukając, jak Alma opisał 
swój strach i ból. Możesz zaproponować, aby zaznaczyli te wyrażenia. Niech uczniowie opo-
wiedzą, co znaleźli. (Możesz zapisać te słowa i wyrażenia na tablicy). Aby pogłębić zrozumie-
nie podawanych przez uczniów wyrażeń, możesz zadać im następujące pytania.

• Jak sądzicie, co to wyrażenie (lub słowo) oznacza? Co sprawiło, że Alma tak się czuł?

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć, co znaczy doznawałem wiecznej męki i cierpieć 
udrękę, przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu 
Apostołów: 

Zachęcanie uczniów, 
aby modlili się o 
przewodnictwo, kiedy 
realizują zadania
Kiedy wyznaczasz 
uczniom zadania, takie 
jak nauczanie części lek-
cji, zachęcaj ich, aby wy-
pełniając je, modlili się o 
przewodnictwo Ducha. 
Twoja zachęta zwiększy 
ich pewność, że mogą 
otrzymać natchnienie 
mocą Ducha Świętego 
(zob. NiP 6:14–15).
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„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.

Męka oznacza ‘skręcanie’, które jest rodzajem tortury tak bolesnej, że nawet niewinny wy-
znałby winę” („Dotyk ręki mistrza”, Liahona, maj 2001, str. 25).

• Czego przeżycia Almy uczą nas o skutkach grzechu? (Pomóż uczniom dostrzec następu-
jącą prawdę: Grzech prowadzi do wielkiego bólu, cierpienia i żalu).

• Czy wygląda na to, że Alma doświadczył bólu i żalu za grzechy zaraz po tym, jak je 
popełnił? Dlaczego, waszym zdaniem, ważne jest, abyśmy byli świadomi, że możemy nie 
odczuć skutków naszych grzechów natychmiast?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sytuacjami, kiedy odczuwali ból lub żal za grzechy. 
Następnie przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Packera:

„Każdy z nas przynajmniej raz zakosztował bólu sumienia, który następuje po naszych 
błędach. […]

Jeśli jesteście przytłoczeni przygnębiającym uczuciem winy lub rozczarowania, niepowo-
dzenia lub wstydu, jest na to lekarstwo” („Dotyk ręki mistrza”, str. 25).

Zwróć uwagę, że kiedy Alma odczuwał ogromny ból i żal za swoje grzechy, przypomniał 
sobie, co może ten ból uleczyć.

• Zgodnie z tym, co napisano w wersecie: Alma 36:17, co takiego przypomniał sobie 
Alma?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 36:18. Zachęć uczniów, 
aby poszukali, co takiego zrobił Alma, aby postąpić wedle nauk swego ojca. Aby pomóc 
uczniom jeszcze lepiej zrozumieć te wersety, poproś jednego z uczniów o przeczytanie wy-
powiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Almę poruszyły nauki jego ojca, ale szczególne znaczenie ma fakt, że pro-
roctwo, które zapamiętał, dotyczyło ‘[przyjścia] Jezusa Chrystusa, Syna Bo-
żego, który zadośćuczyni za grzechy świata’. (Alma 36:17). To jest imię i 
przesłanie, które każdy człowiek musi usłyszeć. […] 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 

zmiłować. Zapłacił własnym życiem, aby móc okazać nam tę łaskę” (However Long and 
Hard the Road [1985], str. 85).

• Dlaczego, według was, ważne jest, abyśmy nie tylko uczyli się o Jezusie Chrystusie, lecz 
również prosili o błogosławieństwa Jego Zadośćuczynienia?

Zachęć uczniów, aby w sercu zastanowili się, czy modlili się o to, by otrzymać błogosła-
wieństwa Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, łącznie z błogosławieństwem przebaczenia.

Zachęć uczniów, aby po cichu zbadali wersety: Alma 36:19–22 i odnaleźli słowa i wyrażenia 
opisujące, jak zmieniły się uczucia Almy, kiedy pomodlił się o miłosierdzie.

• Jakie znaleźliście słowa lub wyrażenia mówiące o tym, jak zmieniły się uczucia Almy?

Do każdego z wyrażeń i słów znalezionych przez uczniów zadaj następujące pytanie:

• Czego to wyrażenie (lub słowo) uczy was o mocy Zadośćuczynienia Zbawiciela? (Kiedy 
uczniowie będą odpowiadać, pomóż im dostrzec, że Alma nie tylko został uwolniony od 
bólu, ale też został napełniony radością).

Zapisz na tablicy poniższe zdanie do uzupełnienia: Jeśli będziemy polegać na wierze w Jezusa 
Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie, On…

• Na podstawie przeżyć Almy powiedzcie, czego możemy się nauczyć na temat tego, co 
robi dla nas Pan, kiedy szczerze pokutujemy? (Uczniowie mogą podawać różne zasady, 
ale upewnij się, że rozumieją, iż: Jeśli będziemy polegać na wierze w Jezusa Chry-
stusa i Jego Zadośćuczynienie, On wyzwoli nas z bólu naszych grzechów i napełni 
nas radością. Możesz uzupełnić zdanie na tablicy).

• Co możemy zrobić, aby polegać na wierze w Jezusa Chrystusa i w to, że możemy zostać 
uwolnieni od bólu i żalu, wywołanych naszymi grzechami?
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Odczytaj opis następującej sytuacji i poproś uczniów, aby zastanowili się, jak by odpowiedzieli:

Kolega, który czyta Księgę Mormona, ma problem ze słowami Almy w wersecie: Alma 
36:19. Pyta was: „Skoro nadal pamiętam swoje grzechy i nadal za nie żałuję, czy to znaczy, 
że nie otrzymałem przebaczenia?”.

Poproś uczniów, aby wyjaśnili, jak odnoszą się do tej sytuacji przeżycia Almy. Kiedy odpo-
wiedzą, przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa z Rady Prezy-
denta Kościoła:

„Szatan będzie starał się sprawić, abyśmy uwierzyli, że nasze grzechy nie są 
nam wybaczone, ponieważ my je pamiętamy. Szatan jest kłamcą; próbuje za-
mglić nasz wzrok i odwieść nas od ścieżki nawrócenia i przebaczenia. Bóg 
nie obiecywał tego, że to my nie będziemy pamiętali naszych grzechów. Pa-
miętanie o nich pomoże nam uniknąć powtórzenia tych samych błędów. Je-
żeli 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 miłosierdzie, 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 Bogu, że już więcej ‘nie będzie o nich [naszych grzechach] pamiętał’” 
(„Punkt bezpiecznego powrotu” Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 101).

• Na podstawie tego, co powiedział Prezydent Uchtdorf, jak wyjaśnilibyście, co to znaczy, 
że „nie [dręczy nas] więcej wspomnienie [naszych] grzechów? (Alma 36:19).

Złóż świadectwo, że jeśli będziemy polegać na wierze w Jezusa Chrystusa i Jego Zadość-
uczynienie, On wyzwoli nas od bólu naszych grzechów i napełni nas radością. Zachęć 
uczniów, aby zastanowili się, jak mogą zastosować to, czego dowiedzieli się z doświadczeń 
Almy. Jeśli czas pozwoli, niech uczniowie zaśpiewają hymn pt.: „Gdzie znajdę spokój 
swój?” (Hymny, oraz pieśni dla dzieci, str. 125).

Alma 36:23–30
Alma wyjaśnia, dlaczego bezustannie trudzi się, aby przywieść bliźnich do pokuty
Aby pomóc uczniom zrozumieć, dlaczego Alma trudził się, by przywieść bliźnich do po-
kuty, rozważ przeprowadzenie następującego ćwiczenia. (Jeśli zapewnienie smakołyków 
dla uczniów jest niemożliwe, możesz po prostu opisać im to zadanie).

Pokaż jakiś smakołyk (ciastko lub batonik) i zapytaj, czy ktoś w klasie lubi takie słodycze. 
Ugryź kawałek i zacznij opowiadać, jaki jest pyszny. Powiedz uczniom, że ten smakołyk 
jest tak smakowity, że chciałbyś podzielić się nim z całą klasą. Pokaż więcej takich samych 
smakołyków i zapytaj, czy ktoś jeszcze chciałby ich spróbować. Rozdaj słodycze wszystkim, 
którzy wyrazili taką ochotę.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 36:23–24. Niech po-
zostali uczniowie śledzą tekst i zastanowią się, jak ćwiczenie ze słodyczami ma się do do-
świadczeń Almy z nawróceniem.

• W jaki sposób działania Almy przypominały nasze ćwiczenie ze słodyczami? Czego mieli 
skosztować ludzie według pragnień Almy?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 36:25–26. Poproś klasę 
o odnalezienie, jaki wpływ wywarły na Almę i innych jego wysiłki związane z nauczaniem 
ewangelii.

• Jaki wpływ miały na Almę i innych ludzi jego nauki?

• Jakich zasad możemy się nauczyć z tych fragmentów? (Uczniowie mogą używać różnych 
słów, ale upewnij się, że rozumieją, iż możemy odczuwać wielką radość, kiedy sta-
ramy się przyprowadzić bliźnich do Chrystusa).

Podsumuj wersety: Alma 36:27–30, wyjaśniając, że Alma złożył Helamanowi świadectwo, 
że Pan zbawi tych, którzy Mu zaufają. Złóż świadectwo o radości, jakiej możemy zaznać, 
kiedy polegamy na wierze w Jezusa Chrystusa i zachęcamy innych, by również to czynili. 



349

ALMA 36

Aby pomóc uczniom w stosowaniu tego, czego nauczyliśmy się z rozdziału: Alma 36, 
 zachęć ich, aby wykonali jedno z poniższych zadań. (Możesz zapisać je na tablicy).

 1. Zastanów się, czy odczuwałeś, że Zbawiciel wyzwolił cię z grzechów i napełnił radością. 
W dzienniku do studiowania wyjaśnij, co zrobisz, aby otrzymać te błogosławieństwa.

 2. Pomyśl o kimś, kto mógłby odnieść korzyść z twojego świadectwa o Zbawicielu (przyja-
ciel, rodzeństwo, członek okręgu). Napisz do tej osoby list i dołącz do niego swoje świa-
dectwo o tym, jak Jezus Chrystus potrafi uwalniać nas od bólu grzechu i napełniać nas 
radością.
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Wprowadzenie
Alma kontynuował udzielanie rad swojemu synowi 
Helamanowi i powierzył mu pieczę nad świętymi kro-
nikami. Przypomniał Helamanowi, że pisma święte 
były już narzędziem, które przywiodło do Pana tysiące 
Lamanitów oraz prorokował, że Pan ma w przyszłości 
wielkie cele związane z tymi zapisami. Alma pouczył 
swego syna, czego ma nauczać lud. Porównując słowa 

Chrystusa do Liahony, wyłożył Helamanowi, jak ważne 
jest szukanie w nich przewodnictwa.

Uwaga: Ta lekcja daje trzem uczniom możliwość na-
uczania. Aby pomóc tym uczniom przygotować się do 
nauczania, rozdaj im kopie wyznaczonych dla nich 
części lekcji z jedno-  lub dwudniowym wyprzedzeniem. 
Możesz też całą lekcję poprowadzić samodzielnie.
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Alma 37

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 37
Alma powierza Helamanowi kroniki, radzi mu, aby przestrzegał przykazań i 
przypomina, że Liahona działała według wiary
Narysuj na tablicy poniższy schemat:

Poproś uczniów, aby wypisali na tablicy listę małych i niepozornych rzeczy, które miały wielki 
pozytywny wpływ na ich życie. Możesz ich prosić o wyjaśnienie podawanych odpowiedzi.

Wyjaśnij, że rozdział: Alma 37 zawiera rady, jakich Alma udzielił, aby pomóc swemu sy-
nowi Helamanowi przygotować się do zostania następnym strażnikiem świętych kronik. 
Nauczał go o roli, jaką odgrywają w dziele Pana małe i niepozorne rzeczy. Poproś jednego z 
uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 37:6–7.

Czego dowiadujemy się z tych wersetów na temat wartości „tego, co niepozorne i proste”? 
(Uczniowie mogą używać różnych sformułowań, lecz powinni wyrazić prawdę, że Pan wy-
korzystuje proste i niepozorne środki, aby realizować Swoje wieczne cele).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Alma 37:1–5 i poszukanie w nich przy-
kładu prostej i niepozornej rzeczy, która może mieć ogromny wpływ na życie ludzi (święte 
kroniki, czyli pisma święte). Kiedy uczniowie odpowiedzą, zapisz słowa Pisma święte na 
tablicy pod nagłówkiem To, co niepozorne i proste.

Niech uczniowie poszukają w wersetach: Alma 37:8–10 przykładów tego, jak pisma święte 
wpływały na życie ludów Księgi Mormona. Możesz zapisywać ich odpowiedzi na tablicy 
pod nagłówkiem DONIOSŁE SKUTKI.

• Jaki wpływ wywierają pisma święte na wasze życie?

Streść wersety: Alma 37:11–32, wyjaśniając, że Alma nauczał Helamana o tym, że Pan 
ujawni Swą moc podczas powstawania Księgi Mormona. Nakazał Helamanowi, aby 
przestrzegał przykazań Pana i pilnie prowadził zapisy. Pouczył również Helamana, aby 
wykorzystywał kroniki do nauczania ludzi i unikał ujawniania wszystkich szczegółów doty-
czących niegodziwości Jeredów i ich zagłady.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Alma 37:13–16 i odnalezienie zasad, 
jakich Alma nauczał Helamana, kiedy przekazywał mu pieczę nad kronikami. (Uczniowie 
mogą podawać różne zasady, ale upewnij się, że ich odpowiedzi wykazują, iż jeśli bę-
dziemy przestrzegać przykazań Pana, pomoże nam On wypełnić nasze zobowiąza-
nia. Możesz zapytać, jak ta zasada odnosi się do idei, że niepozorne i proste rzeczy mogą 
wywierać wielki wpływ).

Reszta tej lekcji ma być w zamyśle prowadzona przez trzech uczniów. Jeśli grupa jest duża, 
poproś, aby trzej nauczyciele poszli w trzy różne miejsca klasy. Podziel uczniów na trzy 
grupy. Niech każda grupa zabierze swoje pisma święte, notatniki lub dzienniki do studio-

To, co niepozorne i proste DONIOSŁE SKUTKI
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wania oraz przybory do pisania i zbierze się wokół jednego z nauczycieli. Kiedy nauczyciele 
zakończą swoje prezentacje niech grupy zamienią się miejscami. Jeśli klasa jest nieliczna, 
nasi trzej nauczyciele mogą po kolei nauczać całą grupę. W obu przypadkach każdy z na-
uczycieli ma około 7 minut na przedstawienie swojej lekcji i poprowadzenie dyskusji.

Uczeń–nauczyciel 1 — Alma 37:33–34

Poproś swoich kolegów, aby zastanowili się, który z miejscowych przywódców Kościoła lub 
z Władz Naczelnych nauczył ich czegoś, co odmieniło ich życie. Poproś, aby kilku uczniów 
opowiedziało, czego nauczył ich wybrany przywódca i jaki to miało na nich wpływ. Możesz 
przytoczyć przykład z własnego życia.

Poproś dwoje uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 37:33–34. Niech reszta 
grupy śledzi tekst i szuka, czego Alma radził Helamanowi nauczać ludzi. Możesz zapropo-
nować, aby czytając, uczniowie zaznaczali sobie wyrażenia „nawołuj ich” i „nauczaj ich”. 
Na tablicy lub kartce napisz Nauki przywódców Kościoła. Kiedy uczniowie skończą czytać, 
poproś, aby powiedzieli, czego się dowiedzieli. Zapisuj ich odpowiedzi pod nagłówkiem 
Nauki przywódców Kościoła. Zadaj następujące pytania:

• W jaki sposób te nauki mogą być szczególnie pomocne w naszych czasach? Dlaczego?

Poproś swoich kolegów, aby spojrzeli na ostatnie zdanie w wersecie: Alma 37:34 i zoba-
czyli, jakie błogosławieństwo przychodzi dzięki postępowaniu zgodnie z naukami przy-
wódców Kościoła. Zapisz na tablicy następującą zasadę: Postępując zgodnie z naukami 
przywódców Kościoła, możemy znaleźć odpoczynek dla naszych dusz. Zapytaj, co 
— ich zdaniem — znaczy wyrażenie „dusze takich znajdą odpoczynek”. (Przykładowe od-
powiedzi: wolność od konsekwencji grzechu, spokój Ducha Świętego oraz błogosławienie 
siłą, by wytrwać i sprostać wyzwaniom).

Złóż swoje świadectwo o tym, jak ta zasada sprawdziła się w twoim życiu. Jeśli wystarczy 
czasu, zachęć uczniów, aby podzielili się swoimi świadectwami o tej zasadzie.

Uczeń–nauczyciel 2 — Alma 37:35–37

Wyjaśnij kolegom, że powszechną praktyką, kiedy sadzi się drzewo, jest przywiązywanie 
lub mocowanie młodej sadzonki do palika, a potem usuwanie go, kiedy drzewo podrośnie. 
Zapytaj, czy wiedzą, po co się to robi. Następnie przeczytaj poniższą historię o drzewie, 
które Prezydent Gordon B. Hinckley zasadził w swoim ogrodzie:

Tuż po ślubie Prezydent Gordon B. Hinckley zasadził w pobliżu domu młode 
drzewko. W ciągu następnych lat nie poświęcał mu zbyt wiele uwagi. Pew-
nego dnia zauważył, że drzewo ma dziwny kształt i pochyla się w stronę za-
chodu. Próbował je nagiąć i naprostować, ale pień był zbyt gruby. Próbował 
użyć lin i kołowrotków, żeby je doprowadzić do pionu, ale drzewo nie pod-
dało się tym zabiegom. Wreszcie wziął piłę i odciął ciężką gałąź po zachod-

niej stronie, pozostawiając wielkie nacięcie. Powiedział później o tym drzewie:

„Minęło ponad pół wieku od czasu, kiedy zasadziłem to drzewo. […] Niedawno znowu mu 
się przyglądałem. Jest ogromne. Ma lepszy kształt. Świetnie komponuje się z domem. Jak 
poważnie jednak musiałem je zranić i brutalnie potraktować, kiedy było młode, żeby móc 
je naprostować.

Kiedy zostało zasadzone, kawałek sznurka mógł je uchronić przed siłą wiatru. Bez więk-
szego problemu mogłem i powinienem był zapewnić ten sznurek. Ale tego nie zrobiłem i 
ugięło się ono pod naporem sił, jakie działały przeciwko niemu” („Bring Up a Child in the 
Way He Should Go”, Ensign, listopad 1993, str. 59).

Niech uczniowie przeczytają radę, jakiej Alma udzielił Helamanowi we fragmencie: Alma 
37:35. Niech się zastanowią, jak ten werset odnosi się do doświadczenia Prezydenta Hinc-
kleya z drzewem.

Zachęć uczniów do podsumowania wersetu: Alma 37:35 własnymi słowami. (Ich odpowie-
dzi powinny wyrażać, że w młodości powinniśmy się nauczyć przestrzegać przykazań 
Boga). Poproś ich również, aby napisali odpowiedzi na kolejne pytania. (Możesz zapisać je 
na tablicy lub powoli podyktować).

• Jak wpływ ma na człowieka to, że nauczył się przestrzegać przykazań Boga, kiedy był 
jeszcze młody?

• Czy znasz jakieś osoby, które przez całe życie były błogosławione dzięki temu, że w mło-
dości nauczyły się przestrzegać przykazań? Napisz, jak zostały pobłogosławione.

Alma 37:35 to 
fragment z pisma świę-
tego do opanowania. 
Możesz pomóc uczniom 
opanować ten fragment, 
zachęcając ich do wyko-
nania zadania, które 
znajduje się na końcu 
lekcji.
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Poproś kilkoro uczniów o podzielenie się z resztą klasy tym, co napisali. Poproś jedną osobę 
o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 37:36–37. Niech reszta uczniów śledzi tekst i szuka 
szczególnej rady, jaka może pomóc im przestrzegać przykazań teraz, kiedy są młodzi.

• Jak postępowanie zgodnie z tą radą może pomóc wam przestrzegać przykazań?

• W jaki sposób staracie się stawiać Pana na pierwszym miejscu w swoich myślach, słowach, 
uczynkach i uczuciach? (Zachęć uczniów, aby zastanowili się, jak mogą się poprawić).

Podziel się swoimi uczuciami o tym, jak radzenie się Pana pomaga ci przestrzegać przykazań. 
Zachęć kolegów, aby radzili się Pana we wszystkim, co robią.

Uczeń–nauczyciel 3 — Alma 37:38–45

Pokaż ilustrację: Liahona (62041; Album ewangelia w malarstwie [2009], nr 68). Przypomnij 
kolegom o kompasie, dzięki któremu Pan pomagał rodzinie Lehiego w podróży do ziemi 
obiecanej. W wersecie: Alma 37:38 czytamy, że ten kompas nazywał się Liahona. Wyjaśnij, 
że Alma mówił o Liahonie, aby nauczyć Helamana ważnej zasady o tym, w jaki sposób Pan 
prowadzi Swoje dzieci.

Wyjaśnij kolegom, że będziesz im zadawał pytania i prosił, by po kolei czytali na głos po 
kilka wersetów, zaś cała grupa ma szukać w tym czasie odpowiedzi. Niech odpowiadają na 
pytanie dopiero po przeczytaniu odpowiedniego fragmentu.

• W jaki sposób działała Liahona? (Zob. Alma 37:38–40).

• Dlaczego czasami Liahona przestawała działać? (Zob. Alma 37:41–42).

• W jaki sposób możemy przyrównać Liahonę do słów Chrystusa? (Zob. Alma 37:43–45).

Jeśli trzeba, wyjaśnij, że w tych wersetach słowa symbolizować i symbol odnoszą się do 
„osoby, święta czy rytuału podobnych do osoby, święta lub rytuału o większej wadze, 
które mają przyjść później. […] Prawdziwe symbole mają zauważalnie podobne elementy, 
widać w nich boskie wyznaczenie i są proroctwami przyszłych wydarzeń” (Joseph Fielding 
McConkie, Gospel Symbolism [1985], str. 274). Wybór, czy będziemy postępować zgodnie 
z wskazaniami Liahony, czy też nie, jest jak nasz wybór, w jaki sposób odpowiemy na 
wskazówki, które przychodzą poprzez słowa Chrystusa.

• Gdzie możemy znaleźć słowa Chrystusa? (Przykładowe odpowiedzi: pisma święte, słowa 
proroków w dniach ostatnich, błogosławieństwo patriarchalne oraz podszepty Ducha 
Świętego).

Poproś kolegów, aby podsumowali słowa Almy z wersetów: Alma 37:38–45, a w 
szczególności z wersetów: 44–45. Podczas dyskusji powinna paść następująca prawda: 
Jeśli będziemy postępować według słów Jezusa Chrystusa, pokierują one nami tak, 
abyśmy otrzymali życie wieczne.

Podziel się tym, jak słowa Chrystusa wpływają na ciebie duchowo i jak pomagają ci 
dążyć do życia wiecznego. Możesz zasugerować uczniom, aby rozważyli otrzymanie 
błogosławieństwa patriarchalnego lub, jeśli już je mają, czytali je regularnie i z modlitwą.

Uwaga do nauczyciela: Kiedy uczniowie skończą swoje prezentacje, podziękuj im, a jeśli czas 
pozwoli, poproś kilku uczniów, aby złożyli swoje świadectwa na temat jednej z poznanych 
dzisiaj zasad. Możesz również złożyć własne świadectwo. Na zakończenie zachęć uczniów 
do śledzenia tekstu, kiedy będziesz czytać na głos fragment: Alma 37:46–47.

Fragment do opanowania — Alma 37:35
Uwaga: Poniższe zadanie domowe przygotuje uczniów na początek kolejnej lekcji (Alma 
38). Zaplanuj podczas lekcji czas na wyjaśnienie tego zadania i poinformowanie uczniów, że 
planujesz zapytać o ich doświadczenia, kiedy spotkacie się następnym razem.

Zwróć uwagę, że Alma 37:35 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz 
zachęcić uczniów do zaznaczania go w wyróżniający się sposób, aby mogli z łatwością go 
odnaleźć. Zachęć ich, aby dziś wieczorem nauczyli się go w domu na pamięć i wyrecytowali 
go któremuś z rodziców lub innej zaufanej osobie dorosłej. (Mogą też przeczytać ten 
werset z kimś dorosłym). Zachęć ich, aby zadali temu dorosłemu następujące pytania. 
(Możesz poprosić, by zapisali te pytania na kartkach, aby mogli je potem zabrać do domu).

W jaki sposób pomaga ci przestrzeganie przykazań Boga?

Co byś mi doradził, aby pomóc mi być mądrzejszym w młodości?

Powiedz uczniom, że zapytasz ich o te rozmowy na następnej lekcji.
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Wprowadzenie
Sziblon służył ze swym ojcem, Almą, jako misjonarz 
pośród Zoramitów (zob. Alma 31:7). Po tej misji Alma 
wyraził radość z powodu wytrwałości i wierności, jakimi 
wykazał się Sziblon, kiedy cierpieli prześladowania. 

Sziblonowi Alma również złożył świadectwo o niosącej 
ratunek mocy Zbawiciela i udzielił mu rad dotyczących 
jego nieustających wysiłków, by głosić ewangelię.
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Alma 38

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 38:1–3
Alma wyraża radość z powodu wierności Sziblona
Jeśli poprosiłeś uczniów o zrobienie zadania w domu, z końca ostatniej lekcji, przypomnij 
im dwa pytania, jakie mieli zadać swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej:

• W jaki sposób pomaga ci przestrzeganie przykazań Boga?

• Co byś mi doradził, aby pomóc mi być mądrzejszym w młodości?

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z tym zadaniem. 
Kiedy uczniowie skończą dzielić się swoimi wnioskami, zapytaj:

• Jak to doświadczenie wpłynęło na wasze pragnienie, by przestrzegać przykazań Pana?

Wyjaśnij, że rozdział: Alma 38 zawiera rady, jakich Alma udzielił swemu synowi Sziblo-
nowi. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 38:1–3. Niech 
klasa śledzi tekst i szuka wyrażeń, które opisują uczucia, jakie Alma żywił do Sziblona i 
dlaczego. Niech uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli.

• Czego dowiadujemy się z wersetów: Alma 38:2–3 o tym, jaki wpływ mogą mieć na ro-
dziców prawe dzieci? (Odpowiedzi uczniów mogą być różne. Upewnij się, że rozpoznają 
oni prawdę, iż kiedy młodzi ludzie są wytrwali i wierni w przestrzeganiu przyka-
zań, mogą przynosić swym rodzicom wielką radość).

• Kiedy wasi rodzice czuli radość z powodu podjętej przez was dobrej decyzji lub z po-
wodu wysiłku, jaki wkładacie, aby żyć w zgodzie z ewangelią?

• Jaki wpływ na waszą relację z rodzicami ma wysiłek, jaki wkładacie w przestrzeganie 
przykazań?

Możesz podać przykład tego, jak pobłogosławiona została twoja rodzina dzięki prawemu 
wpływowi dzieci.

Alma 38:4–9
Alma świadczy o niosącej wybawienie mocy Zbawiciela
Wyjaśnij, że Alma przypomniał Sziblonowi o tym, że obaj doświadczyli wyratowania mocą 
Zbawiciela. Przygotuj kopie z poniższą tabelą lub przerysuj ją na tablicę i poproś uczniów, 
aby przerysowali ją do swoich notatników lub dzienników do studiowania pism świętych.

Sziblon (Alma 38:4–5) Alma (Alma 38:6–8)

Od czego został wyratowany?

Dlaczego otrzymał błogo-
sławieństwo wybawienia z 
opresji?

Czego możemy się nauczyć z 
tego doświadczenia?

Sprawdzanie 
wykonania zadań
Kiedy sprawdzasz, jak 
uczniowie stosują oma-
wiane wcześniej zasady 
ewangelii, dajesz im 
okazję do składania 
świadectwa o błogo-
sławieństwach, jakie 
płyną z życia w zgodzie 
z ewangelią. Kiedy 
uczniowie opowiadają o 
swoich doświadczeniach 
związanych ze stoso-
waniem prawd ewan-
gelii, wzmacniają swoje 
świadectwo i pomagają 
wzmacniać świadectwa 
innych osób.
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Wspólnie uzupełnijcie tabelę, ewentualnie pozwól uczniom pracować w parach. Odpowia-
dając na pytania, uczniowie mają się opierać na podanych fragmentach z pism świętych. 
Zachęć ich, aby połączyli to z wiedzą, jaką już posiadają o tym, jak Pan wyratował Sziblona 
(zob. Alma 38:2–3) i Almę (zob. Mosjasz 27; Alma 36). Kiedy uczniowie uzupełnią tabelę, 
zadaj im następujące pytania, aby mogli omówić poznane zasady:

• Czego możemy się nauczyć z doświadczenia Sziblona? (Uczniowie mogą wymienić 
wiele różnych zasad. Upewnij się, że rozumieją następującą prawdę: Jeśli cierpliwie 
znosimy wszystko, ufając Bogu, On wybawi nas z naszych prób, trudności i cier-
pienia oraz wyniesie nas ostatniego dnia).

• Czego możemy się nauczyć z doświadczenia Almy? (Choć uczniowie mogą podawać 
różne odpowiedzi, upewnij się, że zrozumieli, iż aby otrzymać odpuszczenie grzechów 
i odnaleźć spokój duszy, musimy wykazać się wiarą w Jezusa Chrystusa i zabiegać 
o Jego łaskę).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 38:9. Poproś klasę, aby śle-
dziła tekst i odszukała, czego Alma chciał nauczyć swego Syna o Zbawicielu.

• Dlaczego ważne jest, abyśmy wiedzieli, że Jezus Chrystus jest jedynym „[sposobem] 
zbawienia człowieka”?

• W jaki sposób wy doświadczyliście wybawienia mocą Zbawiciela? (Daj uczniom chwilę 
na zastanowienie, zanim poprosisz o odpowiedzi). W jaki sposób zabiegaliście o to 
wybawienie?

Daj uczniom chwilę na zastanowienie się, jak mogą zabiegać o pomoc Pana w swoich 
osobistych wyzwaniach.

Alma 38:10–15
Alma doradza Sziblonowi, aby nadal nauczał ewangelii i rozwijał prawe cechy 
charakteru
Wyjaśnij, że Alma zachęcał Sziblona, aby rozwijał cechy, które pomogą mu w dalszym na-
uczaniu ewangelii i służbie bliźnim. Rada, jakiej Alma udzielił Sziblonowi, może odnosić 
się do każdego, kto pragnie służyć, nauczać czy wywierać dobry wpływ na bliźnich. Zachęć 
uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 38:10–15 i odnaleźli radę, która byłaby 
dla nich szczególnie pomocna. Możesz zaproponować, aby ją zaznaczyli.

Rozdaj uczniom kopie przewodnika do studiowania, który znajduje się na końcu tej lekcji. 
Wyjaśnij, że korzystając z tego przewodnika, przekonają się, w jaki sposób nasze starania, 
aby rozwijać w sobie prawe cechy, przygotowują nas do nauczania bliźnich i służe-
nia im. Zachęć ich, aby wybrali jedną z rad Almy z kolumny po lewej stronie przewodnika 
i dopasowali do niej okazję do nauki z prawej kolumny. (Jeśli nie możesz skopiować prze-
wodnika do studiowania,  dostosuj to ćwiczenie, prowadząc klasową dyskusję i wykorzy-
stując przewodnik jako materiał pomocniczy).

Kiedy minie dość czasu, by uczniowie ukończyli jedną z okazji do nauki w przewodniku do 
studiowania, rozważ poproszenie kilkorga z nich o podzielenie się tym, czego nauczyli się z 
tego zadania i jak planują zastosować tę wiedzę. Jeśli rozdałeś uczniom kopie przewodnika, 
zachęć ich, aby zabrali je do domu i dowiedzieli się więcej o radach, jakich Alma udzielił 
Sziblonowi.

Dostosowywanie 
ćwiczeń
Metody nauczania 
prezentowane w tym 
podręczniku to tylko 
propozycje. Z mądrością 
dostosowuj je do swoich 
warunków, potrzeb po-
szczególnych uczniów i 
ogółu klasy. Z modlitwą 
staraj się o przewodnic-
two Ducha Świętego.
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ALMA 38

Przewodnik do studiowania Alma 38:10–12

Zbadaj różne wyjątki z rad Almy wymienione na liście poniżej i wybierz jedną rzecz, w 
której chciałbyś być lepszy. Zrealizuj zadania z części: Okazje do nauki, aby umieć lepiej 
stosować tę radę w swoim życiu.

Rada Almy Okazje do nauki

„[Bądź] pilny i we 
wszystkim [zachowuj] 
umiar” (Alma 38:10).

Pilność to konsekwencja, pieczołowitość i świadomy wysiłek. Zachowy-
wać umiar oznacza „ze wszystkiego korzystać w granicach rozsądku i 
zachowywać samokontrolę” (Kent D. Watson, „Będąc umiarkowanym we 
wszystkim”, Ensign lub Liahona, listopad 2009, str. 38). W swoim dzien-
niku do studiowania napisz, dlaczego te dwie cechy są potrzebne komuś, 
kto naucza ewangelii i służy bliźnim. Napisz również, w jakich dziedzinach 
swojego życia mógłbyś się wykazać większą pilnością lub umiarem oraz 
jak doskonalenie się w tych dziedzinach pomoże ci w skuteczniejszym na-
uczaniu bliźnich i służbie im.

„Uważaj, abyś nie 
wbijał się w dumę, 
abyś nie przechwalał 
się” (Alma 38:11).

Jednym z aspektów dumy jest to, że człowiek bardziej ufa we własne 
umiejętności niż Bogu. Duma jest również czymś oczywistym, kiedy ktoś 
uważa się za lepszego lub ważniejszego od innych ludzi. W swoim dzien-
niku do studiowania napisz, co może się stać, kiedy jakiś członek Kościoła 
pyszni się swoim powołaniem. Starszy Robert D. Hales z Kworum Dwuna-
stu Apostołów nauczał: „Prawdziwi uczniowie przemawiają ze spokojną 
pewnością, a nie napuszoną dumą” („Chrześcijańska odwaga: Cena bycia 
uczniem” Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 73). Pomyśl o kimś, kto 
naucza ewangelii „ze spokojną pewnością”. W swoim dzienniku do stu-
diowania napisz o tej osobie i o wpływie, jaki miały na ciebie jej nauki. 
Opisz również jeden lub dwa sposoby, w jakie będziesz się starać unikać 
dumy.

„Bądź śmiały, lecz nie 
hardy” (Alma 38:12).

Przeczytaj, co powiedział Apostoł Paweł w Liście do Filipian 1:14 (w 
Nowym Testamencie), aby zobaczyć, w jaki sposób słudzy Boży mogą 
okazywać śmiałość. Prezydent James E. Faust z Rady Prezydenta Kościoła 
nauczał, jak możemy unikać posądzenia o to, że jesteśmy hardzi: „Nie 
wierzę, że musimy być […] głośni, natarczywi czy niedelikatni w naszym 
podejściu [do pracy misjonarskiej]” (w: James P. Bell, In the Strength of the 
Lord: The Life and Teachings of James E. Faust [1999], str. 373). W swoim 
dzienniku do studiowania napisz, jak ktoś może być śmiały, lecz nie hardy. 
Zapisz jakiś konkretny sposób, w jaki zamierzasz stosować radę, aby być 
śmiałym, lecz nie hardym. Napisz również, w jaki sposób rada ta pomoże 
ci odnieść sukces w nauczaniu bliźnich i służbie im.

„[Panuj] nad wszyst-
kimi swymi uczu-
ciami” (Alma 38:12).

Panować znaczy ograniczać, kierować lub kontrolować. Uczucia to wielka 
siła. Zastanów się nad poniższymi pytaniami i zapisz swoje odpowiedzi 
w dzienniku do studiowania: Jak uważasz, dlaczego ważne jest, abyśmy 
panowali nad naszymi uczuciami? W jaki sposób, twoim zdaniem, pano-
wanie nad uczuciami pomaga nam być pełnymi miłości? Co zrobisz, aby 
zastosować radę Almy i zapanować nad swoimi uczuciami?

„Uważaj, abyś nie 
próżnował” (Alma 
38:12).

Przejrzyj fragmenty wymienione w indeksie Księgi Mormona pod hasłem 
„Próżniactwo” i „Próżność” lub w indeksie angielskiej wersji potrójnego 
wydania pism świętych pod hasłem „Idlness, Idle, Idler”. Poszukaj rad 
na temat tego, co to znaczy, że jest się próżnym oraz co jest tego przeci-
wieństwem. Wybierz dwa z podanych wersetów i je przestudiuj. W swoim 
dzienniku do studiowania napisz, czego nauczyłeś się z wybranych przez 
siebie fragmentów. Napisz, jak rada, by wystrzegać się próżnowania, 
pomoże ci w nauczaniu bliźnich i służeniu im. Na koniec napisz, w jaki 
konkretnie sposób będziesz się wystrzegał próżnowania.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Alma 33–38 (Część 19.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Alma 33–38 
(Część 19.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej 
lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku z 
poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami 
Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Alma 33–35)
Alma nauczał Zoramitów, że bezustannie możemy odda-
wać Bogu cześć w modlitwie. Nauczał, że doświadczamy 
miłosierdzia Ojca w Niebie, łącznie z odpuszczeniem na-
szych grzechów, dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. 
Amulek nauczał Zoramitów, że nieskończone i wieczne 
Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa zapewnia zbawienie całej 
ludzkości. Uczniowie dowiedzieli się też, że aby otrzymać 
pełnię błogosławieństw Zadośćuczynienia, musimy rozwijać 
w sobie wiarę dla nawrócenia.

Dzień 2. (Alma 36)
Z opowieści Almy o jego własnym nawróceniu uczniowie 
dowiedzieli się, że grzech prowadzi do wielkiego cierpienia i 
żalu. Ponadto dowiedzieli się również, że jeśli będziemy pole-
gać na wierze w Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie, On 
wyzwoli nas od bólu naszych grzechów i napełni nas radością. 
Podobnie jak Alma, możemy otrzymać wielką radość, kiedy 
będziemy się starać przyprowadzać bliźnich do Chrystusa.

Dzień 3. (Alma 37)
Alma przekazał swemu synowi Helamanowi pieczę nad pro-
wadzeniem i ochroną świętych kronik. Studiując słowa Almy, 
uczniowie dowiedzieli się, że aby osiągnąć Swoje wieczne 
cele, Pan wykorzystuje niepozorne i proste środki. Dowie-
dzieli się również, że jeśli będziemy posłuszni przykazaniom 
Pana, będzie się nam powodziło. Alma nauczał swego syna, 
że za młodu powinniśmy uczyć się przestrzegania przykazań 
Boga oraz tego, że jeśli damy posłuch słowom Jezusa Chry-
stusa, poprowadzą nas one do otrzymania życia wiecznego.

Dzień 4. (Alma 38)
Kiedy uczniowie studiowali rady Almy dla Sziblona, dowie-
dzieli się, że jeśli w młodości zaczną być wytrwali i wierni w 
przestrzeganiu przykazań, będą mogli przynieść ogromną 
radość swoim rodzicom. Alma świadczył swoim synom, że 
Bóg wybawia ludzi z prób, kłopotów i cierpień, jeśli wszystko 
znoszą z cierpliwością i Mu ufają. Alma złożył też świadec-
two, że aby otrzymać odpuszczenie naszych grzechów i 
pokój duszy, musimy wołać do Pana i błagać o zmiłowanie. 
Wreszcie, uczniowie dowiedzieli się, że rozwijanie prawych 
cech przygotowuje nas do nauczania bliźnich i służenia im.

Wprowadzenie
Amulek nauczał Zoramitów, że Zadośćuczynienie jest nieskoń-
czone i wieczne (zob. Alma 34:10). Uczniowie poznali tę prawdę 
podczas swojego studiowania w ciągu tygodnia, a ta lekcja da 
im szansę, aby pogłębić zrozumienie i wdzięczność za Zadość-
uczynienie Jezusa Chrystusa.

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 33–35
Alma i Amulek nauczają Zoramitów o Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa
Zapytaj: Dlaczego Jezus Chrystus jest jedyną osobą, która mogła 
zadośćuczynić za grzechy świata?

Przypomnij uczniom, że podczas wykonywania zadań wyzna-
czonych na ten tydzień, przeczytali fragment: Alma 34:10–14 
i zaznaczyli wyrażenia, które zawierały słowa nieskończony i 
wieczny. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie tych werse-
tów, a potem poproś uczniów, aby powiedzieli, jakie wyrażenia 
udało im się odnaleźć.

Zachęć uczniów, aby przeczytali poniższą wypowiedź Starszego 
Russella M. Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów, aby po-
móc im zrozumieć, pod jakimi względami Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa jest nieskończone i wieczne:

„Jego Zadośćuczynienie jest nieskończone — nie ma gra-
nic. Jest nieskończone również dlatego, że dzięki niemu cała 
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ludzkość  zostanie zbawiona od niekończącej się śmierci. Było 
nieskończone, bo Jego cierpienie było przeogromne. […] Było 
nieskończone, gdyż dokonano go raz na zawsze. Zaś łaska Za-
dośćuczynienia dotyczy nie tylko nieskończonej liczby ludzi, lecz 
również nieskończonej liczby stworzonych przez Niego światów. 
Było nieskończone, wykraczające poza wszelkie ludzkie skale i 
doczesne pojmowanie.

Jezus był jedynym, który mógł dokonać takiego nieskończonego 
zadośćuczynienia, ponieważ zrodził się ze śmiertelnej matki i nie-
śmiertelnego Ojca. Z powodu tego niezwykłego przyrodzonego 
dziedzictwa, Jezus był nieskończoną Istotą” („The Atonement”, 
Ensign, listopad 1996, str. 35).

Zapytaj: W jaki sposób nauki Amuleka i wyjaśnienie Starszego 
Nelsona pomagają nam zrozumieć, dlaczego Jezus Chrystus był 
jedyną istotą, która mogła zadośćuczynić za grzechy świata?

Zapytaj uczniów, w jaki sposób podsumowaliby to, czego 
nauczyli się do tej pory z rozdziału: Alma 34 na temat Zadość-
uczynienia Jezusa Chrystusa? Wyjaśnij, że ważną zasadą, jakiej 
możemy się nauczyć z tego rozdziału jest to, że nieskończone 
i wieczne Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa umożliwia 
zbawienie całej ludzkości.

Zapisz na tablicy lub kartce następujące wyrażenie: Wyobraź 
sobie życie bez…

Pokaż jakiś przedmiot, który młodzi ludzie bardzo cenią (np. 
telefon komórkowy). Zapytaj: Jak wyglądałoby życie bez tego 
przedmiotu?

Następnie pokaż szklankę wody (lub coś innego, co jest nie-
zbędne dla podtrzymania życia). Zapytaj: Jak wyglądałoby życie 
bez wody?

Kiedy uczniowie odpowiedzą już na te pytania, uzupełnij zdanie 
na tablicy: Wyobraź sobie życie bez Zadośćuczynienia Jezusa 
Chrystusa.

Zadaj poniższe pytania:

• Jak, waszym zdaniem, patrzą na życie ludzie, którzy nie wie-
dzą o Jezusie Chrystusie lub nie wierzą w istnienie Boga?

• Czym różniłoby się wasze życie, gdyby nie było Zadośćuczynie-
nia Jezusa Chrystusa? (Daj uczniom chwilę na zastanowienie, 
zanim poprosisz o odpowiedzi).

Wyjaśnij, że Amulek nauczał Zoramitów, że muszą odpoku-
tować, aby otrzymać w swoim życiu błogosławieństwa Za-
dośćuczynienia (zob. Alma 34:15–17). Zapytaj uczniów, czy 
kiedykolwiek odwlekali pokutę, ponieważ obawiali się wyznać 

swoje grzechy lub bali się, że nie będą mieli siły się zmienić. Na-
stępnie zapytaj: Dlaczego odwlekanie pokuty jest niebezpieczne?

Poproś uczniów, aby zmieniając się, przeczytali na głos fragment: 
Alma 34:30–35 i poszukali, czego Amulek nauczał o pokucie, 
dlaczego nie powinniśmy odkładać jej na później. Omów te wer-
sety, zadając następujące pytania:

• Spójrzcie na werset: Alma 34:32. Dlaczego powinniśmy 
odpokutować już dzisiaj? (Kiedy uczniowie będą odpowiadać, 
pomóż im zrozumieć zasadę: To życie dane jest nam, aby 
się przygotować na spotkanie z Bogiem).

• Spójrzcie na werset: Alma 34:33. Jaki jest cel tego życia?  
Co spotka tych, którzy zwlekają z pokutą?

• Spójrzcie na werset: Alma 34:31. Jaka obietnica jest dana 
tym, którzy teraz odpokutują?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera z 
Kworum Dwunastu Apostołów:

„Nie trzeba posiadać wiedzy o wszystkim, żeby moc Zadośćuczy-
nienia działała dla nas. Miejcie wiarę w Chrystusa; ta moc działa 
od dnia, w którym o nią poprosicie!” („Washed Clean”, Ensign, 
maj 1997, str. 10).

Zapytaj: Czego uczy was wypowiedź Prezydenta Packera?  
W czym jest wam pomocna?

Alma 36
Alma radzi swojemu synowi Helamanowi
Twoi uczniowie studiowali rady, jakich Alma udzielił swemu sy-
nowi Helamanowi, zapisane w rozdziale: Alma 36 i dowiedzieli 
się, o radości, jaką odczuwał Alma, kiedy szczerze odpokutował 
za swoje grzechy. Uczniowie zostali poproszeni o przeczytanie 
wersetów: Alma 36:19–22 i napisanie w swoich dziennikach do 
studiowania, czego te wersety nauczyły ich o mocy Zadośćuczy-
nienia (dzień 2., zadanie 3.). Poproś niektórych z uczniów, aby 
podzielili się tym, co napisali. Na zakończenie złóż własne świa-
dectwo o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa i o radości, jaką 
przynosi pokuta.

Następna część (Alma 39–44)
Zapytaj uczniów, w jaki sposób zmartwiony i kochający rodzic 
może skarcić syna lub córkę, którzy popełnili poważne grzechy 
natury seksualnej. Alma stanął przed taką sytuacją i nauczał 
ważnych prawd swego syna Koriantona, który zgrzeszył, będąc 
na misji.
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Wprowadzenie
Alma skarcił swego syna Koriantona, który zszedł na złą 
drogę, zapomniał o posłudze i dopuścił się grzechów 
seksualnych. Alma uświadomił mu powagę jego wykro-
czeń i wyraził rozczarowanie, że Korianton był winny 

tak poważnych grzechów. Nakazał synowi, aby zaprze-
stał zabiegać o zaspokojenie żądz swoich oczu i aby 
odpokutował. (Rady Almy dla Koriantona dotyczące 
innych kwestii znajdują się w rozdziałach: 40–42).

LEKCJA 96

Alma 39

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 39:1–8
Alma wyjaśnia swemu synowi Koriantonowi powagę grzechów natury seksualnej
Napisz na tablicy następujące pytanie: Dlaczego jedne grzechy są poważniejsze od innych?

Poproś uczniów, aby po cichu zastanowili się nad tym pytaniem. Zasugeruj, że rada Almy 
zapisana w rozdziale: Alma 39 może nam pomóc zrozumieć powagę natury określonych 
grzechów.

Zachęć uczniów, aby przeczytali nagłówek tuż nad wstępem do rozdziału 39. Poproś ich, 
aby ustalili, kto mówi w tym rozdziale i do kogo się zwraca (Alma mówi do swego syna 
Koriantona). Wyjaśnij, że Korianton towarzyszył swoim braciom Sziblonowi i Almie w gło-
szeniu ewangelii pośród Zoramitów, ale popadł w grzech. Zwróć uwagę, że zrozumienie, 
czego dokładnie dopuścił się Korianton, pomoże uczniom lepiej zrozumieć rady, jakich 
Alma udziela mu w tym i kolejnych trzech rozdziałach.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 39:1–5. Poproś klasę, 
aby ustaliła, co złego uczynił Korianton. (Być może będziesz musiał wyjaśnić, że słowo la-
dacznica w wersie 3. to określenie kobiety niemoralnej lub prostytutki).

• Co złego zrobił Korianton? Który z jego grzechów był najpoważniejszy? (Rozwiązłość 
seksualna).

• Pośród Zoramitów Korianton przechwalał się swoją siłą i mądrością (zob. Alma 39:2). W 
jaki sposób pycha może prowadzić do poważnych grzechów, takich jak rozwiązłość sek-
sualna? Jakie znacie współczesne przykłady tego, kiedy pyszna postawa prowadzi ludzi 
do popełnienia grzechu natury seksualnej? (Kiedy uczniowie będą omawiać odpowiedzi 
na to pytanie, zwróć uwagę, że kiedy ludzie się pysznią, często przeceniają własną siłę, w 
tym zdolności, by przeciwstawić się pokusie. Współczesne przykłady takiego ryzykowa-
nia to wczesne umawianie się na randki i umawianie się wyłącznie z jedną osobą).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: Alma 39:5 i odnaleźli, jak Alma wytłu-
maczył powagę grzechu natury seksualnej. (Pomocne może być wyjaśnienie, że słowo 
wstrętny znaczy grzeszny, niegodziwy lub okropny).

• Co Pan sądzi o grzechach natury seksualnej? (Kiedy uczniowie będą odpowiadać, pomóż 
im rozpoznać prawdę, że grzech natury seksualnej jest wstrętny w oczach Pana).

• Jak sądzicie, dlaczego rozpusta i cudzołóstwo swym ciężarem dorównują morderstwu?

Aby pomóc uczniom zrozumieć normy Pana oraz obietnice związane z czystością seksu-
alną, zachęć ich, aby po cichu przeczytali dwa pierwsze akapity rozdziału zatytułowanego 
„Czystość seksualna” w broszurze Dla wzmocnienia młodzieży. Poproś, aby podczas czy-
tania poszukali odpowiedzi na poniższe pytanie. (Możesz zapisać to pytanie na tablicy. 
Możesz również zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli w broszurach odnalezione od-
powiedzi).

• Jakie korzyści przynosi zachowywanie czystości seksualnej?

Kiedy uczniowie skończą czytać i opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli, poproś ich, aby 
po cichu przeczytali resztę rozdziału „Czystość seksualna” i odnaleźli odpowiedzi na ko-
lejne pytanie:
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• Jakie normy ustalił dla nas Pan, abyśmy zachowali czystość seksualną?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, jakie przesłanie Pan chciałby, aby wynieśli z tego, co 
właśnie przeczytali. Złóż świadectwo o powadze grzechów natury seksualnej oraz o błogo-
sławieństwach, jakie przynosi zachowywanie czystości seksualnej.

Podkreśl, że doradzając synowi w tak delikatnej kwestii, Alma wypełniał swój rodzicielski 
obowiązek. Poproś uczniów, aby zastanowili się, jak zareagowaliby na rady dotyczące czy-
stości seksualnej ze strony rodziców lub przywódców Kościoła. Poproś ich o przeczytanie 
fragmentu: Alma 39:7–8 i odszukanie, w jakim celu Alma nauczał Koriantona o powadze 
grzechów natury seksualnej.

• Z jakiego powodu Alma nauczał Koriantona o wadze grzechów seksualnych? (Aby po-
móc Koriantonowi odpokutować, by mógł stanąć przed Bogiem bez winy).

• Jak powinniśmy zareagować, kiedy ktoś zachęca nas do pokuty?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, dlaczego rodzice, tacy jak Alma, zachęcają swoje dzieci do 
pokuty, przeczytaj następującą wypowiedź Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum 
Dwunastu Apostołów:

„Zaproszenie do pokuty jest wyrazem miłości. […] Jeśli nie zachęcamy in-
nych do dokonywania zmian albo jeśli od siebie samych nie będziemy wy-
magać pokuty, zaniedbujemy podstawowy obowiązek, jaki mamy zarówno 
wobec innych, jak i siebie samych. Przyzwalający rodzic, pobłażliwy przyja-
ciel czy bojaźliwy przywódca kościelny tak naprawdę mają bardziej na 
względzie siebie samych niż dobrobyt i szczęście tych, którym mogliby po-

móc. 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 po-
kuty”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 39).

Alma 39:9–19
Alma zachęca Koriantona do pokuty
Aby zaprezentować radę, jakiej Alma udzielił swemu synowi na temat pokuty i tego, jak 
zwracać się do Pana, napisz na tablicy: Pokuta składa się z…

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 39:9–13. Po każdym 
wersecie rób przerwę i proś uczniów, aby odpowiedzieli na następujące pytania:

Alma 39:9

• Co znaczy „odstąpić od swoich grzechów”? (Przestać je popełniać).

• Jaki związek mają wyrażenia „nie [dopuszczaj] się więcej rozpusty” i „[powstrzymaj] się 
od tego wszystkiego” z odstąpieniem od grzechu? (Warto może wyjaśnić, że w naszych 
czasach „rozpusta” może też odnosić się do obrazów i rozrywek, które noszą jakiekol-
wiek znamiona pornografii. Aby podkreślić niebezpieczeństwa związane z pornografią, 
rozważ odczytanie uczniom rad na ten temat ze strony 12. w broszurze Dla wzmocnienia 
młodzieży. Możesz też wyjaśnić, że wyrażenie „powstrzymać się od czegoś” dotyczy 
samokontroli i panowania nad swoimi popędami).

• W jaki sposób młodzi Święci w Dniach Ostatnich mogą ćwiczyć samokontrolę w 
kwestiach związanych z czystością seksualną i unikać dopuszczania się rozpusty? (Aby 
pomóc uczniom omówić to pytanie bardziej szczegółowo, możesz opisać kilka sytuacji, 
które są typowe dla kultury i środowiska twoich uczniów. Możesz na przykład powie-
dzieć coś takiego: Młoda kobieta Święta w Dniach Ostatnich zdecydowała, że będzie 
żyć w czystości, ale młody mężczyzna, którego uwielbia, zaprosił ją na nieprzyzwoitą 
imprezę. Co powinna mu odpowiedzieć?).

Zwróć uwagę, że Alma 39:9 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz po-
prosić uczniów, by oznaczyli ten fragment w szczególny sposób tak, aby mogli go potem z 
łatwością odnaleźć.

Alma 39:10

• W jaki sposób poszukiwanie duchowego wsparcia — u rodziców, przywódców kościel-
nych, rodzeństwa czy zaufanych przyjaciół — pomaga nam odpokutować?

Alma 39:9  
to fragment do opano-
wania. Aby pomóc 
uczniom w jego opano-
waniu, zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania fragmentów 
do opanowania, który 
znajduje się na końcu 
lekcji.
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Alma 39:11

• Co znaczy „nie daj się zwieść”? 

• Jakie „próżne czy niemądre” rzeczy powodują, że ludzie dają się zwieść w dzisiejszych 
czasach?

Alma 39:12

• Co oznacza powstrzymywać się od popełniania występków? (Unikać grzechu).

Alma 39:13

Wyjaśnij, że pokuta oznacza „oddanie swego serca i woli Bogu” (zob. Bible Dictionary w 
angielskiej wersji pism świętych, hasło „Repentance”). W pismach świętych sformułowanie 
„nawrócić się do Pana” zwykle oznacza pokutę.

• Co, waszym zdaniem, oznacza „nawrócić się do Pana całym swym sercem, mocą i całą 
swą siłą”?

Przypomnij uczniom, że w czasie misji pośród Zoramitów postępowanie Koriantona spra-
wiło, że niektórzy nie dali wiary słowom Almy (zob. Alma 39:11).

• Kiedy nasze grzechy wpływają na innych ludzi, co musi być częścią naszej pokuty? 
(Przyznanie się lub wyznanie naszych win przed tymi, których skrzywdziliśmy i staranie 
się o naprawienie wyrządzonego zła).

Zapisz na tablicy następującą prawdę: Pokuta składa się z przyznania się i odstąpienia 
od naszych grzechów oraz nawrócenia się do Pana całym naszym umysłem, mocą 
i siłą. Możesz zachęcić uczniów, by zapisali to zdanie w swoich pismach świętych obok 
wersetu: Alma 39:13. Zachęć uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do stu-
diowania napisali, co — ich zdaniem — Pan chciałby, żeby zrobili, aby w większej pełni 
zwrócili swe serca i wolę do Niego.

Aby podkreślić rolę, jaką w procesie pokuty odgrywa Zbawiciel, poproś jednego z uczniów 
o przeczytanie wersetów: Alma 39:15–16, 19. Poproś pozostałych uczniów o odszukanie 
wyrażenia, które trzykrotnie pojawia się w tym fragmencie. (To wyrażenie to „dobra no-
wina” lub „radosna nowina”).

• Jaką „dobrą nowinę” Alma przekazał swemu synowi? (Wśród odpowiedzi uczniów 
powinna się znaleźć ta, że Jezus Chrystus przyszedł, aby ponieść grzechy świata. 
Możesz zapisać tę prawdę na tablicy).

• Dlaczego wieść o przyjściu Jezusa Chrystusa była dla Koriantona dobrą nowiną? (Kiedy 
uczniowie będą odpowiadać na to pytanie, możesz im powiedzieć, że Korianton później 
odpokutował za swoje grzechy i powrócił do służby misjonarskiej [zob. Alma 49:30]).

Rozważ opowiedzenie uczniom o tym, w jaki sposób przesłanie o Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa było „dobrą nowiną” dla ciebie lub kogoś, kogo znasz. Dodaj do tego swoje 
świadectwo na temat zasad, o których mówiliście, studiując rozdział: Alma 39. Zachęć 
uczniów, aby postępowali według podszeptów, jakie mogli otrzymać podczas lekcji, aby 
chronili swą czystość i nawracali się do Pana przez pokutę.

Fragment do opanowania — Alma 39:9
Podziel uczniów na cztero-  lub pięcioosobowe grupy. Daj każdej z nich kostkę do gry i 
ołówek. (Jeśli nie ma kostek do gry, użyj sześciu karteczek ponumerowanych od 1 do 6 
umieszczonych w kopercie lub innym pojemniku). Każdy z uczniów będzie też potrzebo-
wał czystej kartki. Niech każda grupa usiądzie razem wokół stolika lub siądzie w okręgu. 
Poproś, aby otworzyli pisma święte na wersecie: Alma 39:9.

Wyjaśnij, że celem tego ćwiczenia jest zostać pierwszą osobą w grupie, która napisze wer-
set: Alma 39:9 w całości. Jednak ponieważ w każdej grupie jest tylko jeden ołówek, to w 
danej chwili tylko jedna osoba może pisać. Aby skorzystać z ołówka, trzeba wyrzucić na 
kostce 1.

Niech wszyscy w grupie po kolei rzucają kostką (lub losują karteczki i wrzucają je z powro-
tem do pojemnika). Kiedy osoba wyrzuci (lub wylosuje) 1, bierze do ręki ołówek i zaczyna 
pisać, wypowiadając na głos słowa, które zapisuje. W tym samym czasie reszta grupy nadal 
rzuca kostką, aby móc przejąć ołówek. Kiedy kolejna osoba w grupie wyrzuci 1, zabiera 
ołówek właśnie piszącemu i zaczyna pisać werset na swojej kartce, również wypowiada-
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jąc słowa. Osoba, której przerwano pisanie, przyłącza się do reszty grupy i zaczyna rzucać 
kostką. Kiedy uczniowie, którzy nabędą prawo do ołówka, napisali już wcześniej część 
wersetu na swoich kartkach, zanim ponownie zaczną pisać, muszą najpierw przeczytać to, 
co już napisali. (Dzięki temu powtarzaniu uczniowie lepiej zapamiętają werset). Ćwiczenie 
kończy się, kiedy w każdej grupie jeden z uczniów napisze werset: Alma 39:9 w całości.

Niech po zakończeniu ćwiczenia klasa chórem powtórzy werset.

Uwaga: Z powodu charakteru i długości dzisiejszej lekcji, możesz skorzystać z tych zajęć 
innego dnia, kiedy będziesz mieć więcej czasu.
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Wprowadzenie
Kiedy Alma ostrzegał swego syna Koriantona przed 
konsekwencjami grzechu, nauczał też na temat życia 
po śmierci. Wyjaśnił, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa 
Chrystusa cała ludzkość zmartwychwstanie. Nauczał 
na temat świata duchów, w którym zmarłych czeka do 
czasu zmartwychwstania albo raj, albo więzienie — w 

zależności od wyborów dokonywanych w czasie życia 
doczesnego.

Uwaga: Podczas tej lekcji uczniowie będą mieli okazję 
uczyć jedni drugich. Przed lekcją przygotuj materiały 
ze wskazówkami dotyczącymi nauczania parami. Za-
poznaj się z każdym zestawem wskazówek, aby pomóc 
uczniom w przygotowaniu do nauczania.
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Alma 40

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 40
Alma naucza Koriantona na temat świata duchów i zmartwychwstania
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytania:

1. Co sprawia, że będziemy żyli po śmierci? Kto zmartwychwstanie?

2. Gdzie się udamy po naszej śmierci? Jak tam będzie?

3. Czym jest zmartwychwstanie? Czym będą różniły się nasze zmartwychwstałe ciała od ciał 
śmiertelnych? Co będziemy robić po tym, jak zmartwychwstaniemy?

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są misjonarzami i że mają się spotkać z kimś, kto 
szuka odpowiedzi na pytania znajdujące się na tablicy. Wyjaśnij, że rozdział: Alma 40 to 
dalszy ciąg nauk Almy skierowanych do jego syna, Koriantona, i zawiera odpowiedzi na te 
pytania.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Alma 40:1. Poproś uczniów, aby dowie-
dzieli się, dlaczego Alma omawiał z synem kwestię zmartwychwstania.

• Dlaczego Alma nauczał Koriantona na temat zmartwychwstania?

• Dlaczego Korianton mógł martwić się o zmartwychwstanie, biorąc pod uwagę dokony-
wane przez niego wybory?

Podziel uczniów na pary. Przydziel każdej parze numer: 1, 2 lub 3. Poproś każdą parę, aby 
pracowała tak, jak misjonarze, przygotowując się do przeprowadzenia krótkiej lekcji, która 
odpowie na pytania zapisane na tablicy odpowiadające przydzielonemu numerowi. Aby 
pomóc im w przygotowaniach, daj im kopie wskazówek odnoszące się do ich numeru (zo-
bacz poniżej). Kiedy uczniowie będą pracować nad zadaniem, możesz przechadzać się po 
sali, by słyszeć, o czym mówią i pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Para 1 — Alma 40:1–5

Pytania: Co sprawia, że będziemy żyli po śmierci? Kto zmartwychwstanie?

Przygotujcie się do wykorzystania fragmentu: Alma 40:1–5, aby odpowiedzieć na te pyta-
nia. Podczas przygotowań zdecydujcie, których części lekcji nauczać będzie dana osoba. 
Bądźcie gotowi na to, aby:

Podać kontekst przydzielonego fragmentu. (Kiedy będziecie nauczać z pism świętych, wy-
jaśnijcie, kto mówi, do kogo skierowane są słowa i podajcie inne okoliczności, które mogą 
pomóc słuchaczowi w zrozumieniu fragmentu).

Przeczytać wersety, które odpowiadają na pytania. Wyjaśnijcie, w jaki sposób prawdy z 
tych wersetów pomagają odpowiedzieć na pytania. Jednocześnie upewnijcie się, że każdy 
rozumie, że dzięki Jezusowi Chrystusowi zmartwychwstanie cała ludzkość. Możecie 
też zasugerować, aby ci, których nauczacie, zanotowali sobie tę prawdę w piśmie świętym 
obok wersetów: Alma 40:1–5.

Pomaganie uczniom 
pracującym w parach 
lub grupach
Kiedy uczniowie pracują 
w parach lub grupach, 
możesz przechadzać się 
po sali i słuchać, o czym 
dyskutują. Dzięki temu 
będziesz wiedzieć, ile 
czasu potrzebują na 
ukończenie zadania. Po-
zwoli ci to też zapoznać 
się ze spostrzeżeniami 
uczniów, do których mo-
żesz się odnieść w dal-
szej części lekcji. Zwróć 
uwagę, że uczniowie 
często są zadowoleni, 
kiedy po wysłuchaniu ich 
dyskusji chwalisz ich za 
włożony wysiłek i spo-
strzeżenia.
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Powiedzieć, dlaczego obietnica zmartwychwstania jest dla was ważna. Możecie też zapytać 
tych, których nauczacie, dlaczego cenią sobie obietnicę zmartwychwstania.

Złozyć świadectwo o prawdach, których nauczacie.

Para 2 — Alma 40:6–14

Pytania: Gdzie się udamy po naszej śmierci? Jak tam będzie?

Przygotujcie się do wykorzystania fragmentu: Alma 40:6–7, aby odpowiedzieć na te pyta-
nia. Podczas przygotowań zdecydujcie, których części lekcji nauczać będzie dana osoba. 
Bądźcie gotowi na to, aby:

Podać kontekst przydzielonego fragmentu. (Kiedy będziecie nauczać z pism świętych, wy-
jaśnijcie, kto mówi, do kogo skierowane są słowa i podajcie inne okoliczności, które mogą 
pomóc słuchaczowi w zrozumieniu fragmentu).

Przeczytać wersety, które odpowiadają na pytania. Wyjaśnijcie, w jaki sposób prawdy z tych 
wersetów pomagają odpowiedzieć na pytania. (Pomóc może zwrócenie uwagi na to, że 
kiedy Alma użył wyrażenia „na zewnątrz w ciemność”, nie mówił o ostatecznym stanie, w 
jakim znajdzie się Szatan i ci, który są potępieni. Mówił o stanie, w jakim będą niegodziwi 
pomiędzy czasem ich śmierci a czasem ich zmartwychwstania. Dzisiaj zazwyczaj mówimy 
o więzieniu duchów, kiedy mamy na myśli ten stan). Podczas czytania tych wersetów 
upewnijcie się, że każdy rozumie, iż pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem duchy 
sprawiedliwych mieszkają w raju, a duchy niegodziwych w więzieniu. Możecie też 
zasugerować, aby ci, których nauczacie, zanotowali sobie tę prawdę w piśmie świętym 
obok wersetów: Alma 40:11–14.

Opowiedzieć, w jaki sposób zrozumienie tej prawdy wpłynęło na wybory, jakich dokonuje-
cie w tym życiu. Możecie też zapytać nauczane osoby, w jaki sposób pomaga im zrozumie-
nie idei życia po śmierci.

Złożyć świadectwo o prawdach, których nauczacie.

Para 3 — Alma 40:21–26

Pytania: Czym jest zmartwychwstanie? Czym będą różniły się nasze zmartwychwstałe ciała od 
ciał śmiertelnych? Co będziemy robić po tym, jak zmartwychwstaniemy?

Przygotujcie się do wykorzystania fragmentu: Alma 40:21–26, aby odpowiedzieć na te py-
tania. Podczas przygotowań zdecydujcie, których części lekcji nauczać będzie dana osoba. 
Bądźcie gotowi na to, aby:

Podać kontekst przydzielonego fragmentu. (Kiedy będziecie nauczać z pism świętych, wy-
jaśnijcie, kto mówi, do kogo skierowane są słowa i podajcie inne okoliczności, które mogą 
pomóc słuchaczowi w zrozumieniu fragmentu).

Przeczytać wersety, które odpowiadają na pytania. Wyjaśnijcie, w jaki sposób prawdy z 
tych wersetów pomagają odpowiedzieć na pytania. (Podczas przygotowań do nauczania 
pomocne może okazać się zrozumienie, że słowo dusza, znajdujące się w tych wersetach, 
oznacza ducha danej osoby). Upewnijcie się, że każdy rozumie, iż zmartwychwstanie jest 
ponownym połączeniem ducha i ciała — a wszystko jest przywrócone do właściwej 
i doskonałej formy. Możecie też zasugerować, aby ci, których nauczacie, zanotowali sobie 
tę prawdę w piśmie świętym obok wersetów: Alma 40:21–23.

Powiedzieć, dlaczego jesteście wdzięczni za wiedzę, że pewnego dnia wasze ciało i duch 
zostaną przywrócone do swej właściwej i doskonałej formy. Możecie też powiedzieć, w 
jaki sposób wiedza o tym, że kiedyś staniecie przed Bogiem i będziecie sądzeni, wpływa na 
podejmowane przez was decyzje. Poproście nauczane przez was osoby, aby podzieliły się 
swoimi uczuciami na temat doktryn o zmartwychwstaniu i sądzie ostatecznym.

Złożyć świadectwo o prawdach, których nauczacie.

Kiedy uczniowie przygotują się do odpowiedzi na przydzielone im pytania, zorganizuj 
ich w niewielkie grupy, aby mogli się nawzajem nauczać, odgrywając misjonarskie scenki 
z podziałem na role. Każda grupa powinna składać się z trzech par, z których każda jest 
przygotowana do udzielenia odpowiedzi na inny zestaw pytań. (Jeśli klasa jest mała, niech 
każda grupa naucza wszystkich uczniów). Zachęcaj uczniów, aby byli sobą podczas na-
uczania i uczenia się od innych, gdy odgrywają swoje role. Zapewnij ich, że Duch Święty 
może dać natchnienie im i tym, których nauczają, jeśli będą szczerzy podczas nauczania i 
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uczenia się. Słuchaj, kiedy nauczają się nawzajem, i dziel się swoimi uwagami, jeśli poczu-
jesz, że tak powinieneś zrobić.

Kiedy uczniowie zakończą nauczanie w grupach, zastanów się nad zadaniem klasie kilku z 
następujących pytań:

• Czego się nauczyliście, kiedy przygotowywaliście się do odpowiedzi na przydzielone 
wam pytania? Czego się dowiedzieliście, kiedy byliście nauczani przez inne pary?

• Jak myślicie, jak zrozumienie natury życia po śmierci mogło pomóc Koriantonowi — 
który zmagał się z posłuszeństwem prawu czystości moralnej — w oparciu się przyszłym 
pokusom?

• Dlaczego prawdy, które dziś omawialiście, mają dla was znaczenie?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Alma 40:25–26, szukając różnic pomię-
dzy ostatecznym stanem, w jakim się znajdą sprawiedliwi, a ostatecznym stanem, w jakim 
się znajdą niegodziwi. Kiedy opiszą, czego się dowiedzieli, poproś, aby podzielili się tym, 
jak te fragmenty wpłynęły na ich zobowiązanie, by żyć według ewangelii. Możesz udzielić 
odpowiedzi na to samo pytanie. Złóż świadectwo o roli Jezusa Chrystusa w udostępnieniu 
błogosławieństw zmartwychwstania.

Omówienie fragmentów do opanowania
Zrozumienie fragmentów z pism świętych przez uczniów pogłębi się, gdy ułożą do nich 
własne pytania. Poproś uczniów, aby pracowali razem lub w małych grupach i napisali 
wskazówki, które będą związane z określonymi fragmentami do opanowania. (Możesz wy-
brać kilka fragmentów, które chcesz, aby uczniowie przejrzeli lub się ich nauczyli). Następ-
nie niech przeczytają te wskazówki tobie. Zdobywasz punkty, jeśli prawidłowo zgadniesz, 
który to jest fragment do opanowania. Uczniowie zdobywają punkty, jeśli nie zgadniesz, 
który to jest fragment.

Uwaga: Długość tej lekcji może pozwolić na przeprowadzenie ćwiczenia związanego z 
omówieniem fragmentów z pism świętych do opanowania. Aby jednak zapewnić uczniom 
wystarczającą ilość czasu na przygotowanie i udział w lekcji, możesz zrealizować to ćwi-
czenie na koniec lekcji, jeśli czas na to pozwala. Jeśli nie masz czasu, aby wykorzystać to 
ćwiczenie w czasie lekcji, możesz zrobić to innego dnia. Inne ćwiczenia z fragmentami do 
opanowania znajdują się w aneksie na końcu podręcznika.
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ALMA 40

Komentarz i tło historyczne
Alma 40:11. „Powracają do Boga, który dał im 
życie”

Prezydent Joseph Fielding Smith wyjaśnił, ze słowa 
znajdujące się we fragmencie: Alma 40:11 nie nauczają, 
że znajdziemy się w obecności Boga natychmiast po 
śmierci:

„Te słowa Almy [Alma 40:11–14] — jak ja je rozu-
miem — nie sugerują, że wszystkie duchy powrócą do 
obecności Boga, który wyznaczy im miejsce pokoju lub 
miejsce kary i przed którym wydany będzie na nich 
wyrok. Słowa ‘powracają do Boga’ [por. Ks. Kaznodziei 
Salomona 12:7] po prostu oznaczają, że ich doczes na 
egzystencja zakończyła się i powracają do świata 
duchów, w którym przydzielono im miejsce zgodnie z 
ich uczynkami — wraz ze sprawiedliwymi lub niespra-
wiedliwymi — gdzie będą czekać na zmartwychwstanie. 
‘Powracają do Boga’ to wyrażenie, które ma swój od-
powiednik w wielu innych dobrze znanych okoliczno-
ściach. Na przykład: pewien człowiek spędza jakiś czas 
za granicą, wykonując jakieś zadanie. Kiedy zostanie z 
niego odwołany i powraca do Stanów Zjednoczonych, 
mówi: ‘To wspaniale być znów w domu’, mimo że jego 
dom znajduje się gdzieś w Utah, Idaho czy w innej 
części Zachodu” (Answers to Gospel Questions, zebr. 
Joseph Fielding Smith jun., 5 tomów [1957–1966], 2:85).

Alma 40:11–15. Gdzie znajduje się świat duchów?

Prezydent Brigham Young nauczał:

„Gdzie znajduje się świat duchów? Jest on tuż obok. 
[…] Czy one [duchy tych, którzy zmarli] udają się poza 
granice zorganizowanej ziemi? Nie, nie idą tam. Są 
one sprowadzone na tę ziemię” (Discourses of Brigham 
Young, wyb. John A. Widtsoe [1954], str. 376).

Alma 40:11–15. Co się dzieje z duchami w świecie 
duchów?

„Kiedy ciało fizyczne umiera, duch żyje nadal. W 
świecie duchów duchy prawych ‘zostają przyjęte w stan 
szczęścia nazwany rajem, stan odpoczynku i pokoju, 
gdzie odpoczywają od wszelkich kłopotów, trosk i 
smutku’ (Alma 40:12). Miejsce zwane więzieniem 
duchów jest zarezerwowane dla tych, ‘co umarli w 
swych grzechach, bez wiedzy prawdy, czyli w występku, 
odrzuciwszy proroków’ (NiP 138:32). Duchy w więzieniu 
‘[naucza się] wiary w Boga, pokuty za grzechy, zastęp-
czego chrztu dla odpuszczenia grzechów, daru Ducha 
Świętego przez nałożenie rąk i wszystkich innych zasad 
Ewangelii niezbędnych im do poznania’ (NiP 138:33–
34). Jeśli zaakceptują zasady ewangelii, odpokutują za 
swe grzechy i przyjmą obrzędy dokonane w ich imieniu 
w świątyni, powitani zostaną w raju” (Oddani wierze: 
Leksykon ewangelii [2004], str. 159–160).
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Wprowadzenie
Alma, w dalszym ciągu udzielając rady synowi Korian-
tonowi, nauczał, że plan przywrócenia obejmuje nie 
tylko zmartwychwstanie fizyczne, ale też przywrócenie 

duchowe, w którym nasz wieczny stan odzwierciedla 
uczynki i pragnienia stanu doczesnego. Alma podkreślił, 
że niegodziwość nigdy nie doprowadzi do szczęścia.
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Alma 41

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 41
Alma naucza Koriantona na temat planu przywrócenia
Poproś, aby uczniowie zastanowili się, w jaki sposób na czyjeś postępowanie może wpły-
wać to, czy wierzy w następujące stwierdzenia (zatrzymuj się po każdym zdaniu, aby 
uczniowie mogli odpowiedzieć):

Nie istnieje życie po śmierci.

Po śmierci staniemy się doskonali bez względu na nasze uczynki za życia.

Podczas Sądu Ostatecznego będziemy nagrodzeni za nasze dobre uczynki i ukarani za złe.

• Dlaczego jest ważne, aby poprawnie rozumieć, co stanie się z nami po śmierci?

Przypomnij uczniom, że w rozdziale: Alma 40 poznali nauki, jakie Alma przekazał Korian-
tonowi na temat świata duchów, zmartwychwstania i sądu. Wyjaśnij, że w rozdziale: Alma 
41 dowiemy się, że Korianton został wprowadzony w błąd przez nauki niektórych ludzi na 
temat zmartwychwstania. Zwróć uwagę na słowo „zbłądzili” znajdujące się we fragmencie: 
Alma 41:1 i poproś uczniów, aby przeczytali ten werset, szukając, co sprawiło, że niektórzy 
ludzie zbłądzili.

• Dlaczego niektórzy ludzie zbłądzili? (Możesz wyjaśnić, że przeinaczać pisma święte to 
przekręcać, zniekształcać czy zmieniać ich znaczenie).

• Co Alma zamierzał wyjaśnić Koriantonowi?

Kiedy uczniowie trafią na słowo przywrócenie, możesz zapisać je na tablicy. Wyjaśnij, że 
przywrócenie oznacza sprowadzenie czegoś do stanu wcześniejszego.

Wyjaśnij, że Alma chciał, aby Korianton zrozumiał, iż istnieje fizyczny i duchowy aspekt 
tego, co nazwał „planem przywrócenia” (Alma 41:2). Poproś uczniów, aby po cichu prze-
studiowali wersety: Alma 41:2–5 i poszukali, co zostanie przywrócone nam po śmierci 
pod względem fizycznym, a co pod względem duchowym. Możesz zasugerować uczniom 
 zaznaczenie znalezionej odpowiedzi. Zanim uczniowie zaczną czytać, możesz wyjaśnić,  
że słowo wymaga wskazuje na konieczność.

• Jaki jest fizyczny aspekt planu przywrócenia wspomniany w wersecie: Alma 41:2? 
(Podczas zmartwychwstania duch zostanie przywrócony ciału; przywrócone też będą 
wszystkie części ciała).

• Jaki jest duchowy aspekt planu przywrócenia opisany w wersetach: Alma 41:3–5? (Gdy 
uczniowie będą odpowiadać, zapisz na tablicy następującą prawdę: Zostaniemy przy-
wróceni albo do stanu szczęścia, albo nieszczęścia, zgodnie z naszymi uczynkami i 
pragnieniami w życiu doczesnym).

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że nauczają tych wersetów w klasie Organizacji 
 Podstawowej.

• Jak byście wyjaśnili doktrynę duchowego przywrócenia dzieciom tak, aby mogły ją 
 zrozumieć?

Przypomnij uczniom, że Korianton złamał prawo czystości moralnej i porzucił swe obo-
wiązki misjonarskie (zob. Alma 39:2–4).
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ALMA 41

• W jaki sposób właściwe zrozumienie doktryny duchowego przywrócenia mogłoby po-
móc Koriantonowi w dokonaniu lepszych wyborów? Jak zrozumienie tej doktryny może 
wpłynąć na nasze uczynki i pragnienia?

Złóż świadectwo o prawdziwości tej doktryny i podziel się swoimi przemyśleniami na te-
mat sprawiedliwości Boga związanej z przywróceniem nam tego, co dobre lub złe — zgod-
nie z naszymi pragnieniami i uczynkami.

Napisz na tablicy następujące pytanie: Co się ze mną stanie, jeśli zgrzeszyłem?

• Co otrzymamy zgodnie z prawem przywrócenia, jeśli grzeszyliśmy?

• Czy jest jakiś sposób, aby przywrócono nam dobro i szczęście, jeśli zrobiliśmy coś nie-
właściwego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 41:6–9. Poproś uczniów, 
aby poszukali, co możemy zrobić, aby przywrócono nam dobro i szczęście, nawet jeśli 
zgrzeszyliśmy. (Przez całe życie musimy odpokutowywać i pragnąć prawości).

• Które słowa lub wyrażenia znajdujące się w wersetach: Alma 41:6–7 sugerują, że jeste-
śmy odpowiedzialni za to, co otrzymamy podczas zmartwychwstania? W jakim sensie 
jesteśmy własnymi sędziami? (Nasze wybory dokonywane w życiu doczesnym determi-
nują to, w jaki sposób będziemy osądzeni, kiedy staniemy przed Bogiem).

Zwróć uwagę, że niektórzy ludzie myślą, że mogą zamieszkać na powrót z Bogiem, nie 
biorąc na siebie osobistej odpowiedzialności za własne uczynki. Często mówią, że ich 
grzeszne zachowania do zabawa. Czasami osoby oddające się grzechom mogą nawet wy-
glądać na szczęśliwe.

Poproś uczniów, aby wstali i przeczytali na głos fragment: Alma 41:10 unisono. Zwróć 
uwagę na to, że Alma 41:10 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz również 
zachęcić uczniów do zaznaczenia tego fragmentu w szczególny sposób tak, aby mogli go 
łatwo odnaleźć. (W związku z tym, że jest to fragment do opanowania, możesz poprosić, 
aby powtórzyli go razem więcej niż jeden raz. Możesz zapytać, czy ktoś potrafi wyrecyto-
wać go z pamięci). Kiedy skończą, poproś, aby wszyscy usiedli. Napisz na tablicy: „Czynie-
nie zła nigdy nie było szczęściem”.

• Dlaczego jest to prawda, że „czynienie zła nigdy nie było szczęściem”?

• W jaki sposób Szatan chce nas przekonać do złamania przykazania i uwierzenia, że 
wciąż możemy być szczęśliwi?

Aby pomóc uczniom docenić różnicę pomiędzy przelotnymi ziemskimi przyjemnościami a 
szczęściem oferowanym przez Pana, przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Glenna L. 
Pace’a, Siedemdziesiątego:

„Zachowania, które zawsze były zakazywane przez Pana i przez wiele lat były źle widziane 
przez społeczeństwo, teraz są akceptowane i promowane przez to samo społeczeństwo. 
Media pokazują te zachowania w taki sposób, aby wyglądały na pociągające. […]

[…] Nie mylcie telestialnej przyjemności z celestialnym szczęściem i radością. Nie mylcie 
braku samokontroli z wolnością. Całkowita wolność bez właściwej powściągliwości czyni 
nas niewolnikami naszych apetytów. Nie zazdrośćcie uboższego i niższego życia. […]

[…] Przykazania, których przestrzegacie, nie zostały dane przez obojętnego Boga, który 
chce was pozbawić zabawy, lecz przez kochającego Ojca w Niebie, który chce, abyście byli 
szczęśliwi zarówno podczas życia na tej ziemi, jak i później” („They’re Not Really Happy”, 
Ensign listopad 1987, str. 39–40).

Zapisz na tablicy poniższe zdanie. Możesz zasugerować, aby uczniowie zapisali je w swych 
pismach świętych obok fragmentu: Alma 41:10. (Zdanie to znajduje się w artykule „To ‘the 
Rising Generation’”, New Era, czerwiec 1986, str. 5).

„Nie można czynić zła i czuć się dobrze. To niemożliwe!” (Prezydent Ezra Taft Benson).

Powiedz uczniom, że werset: Alma 41:11 wyjaśnia, dlaczego nie można być szczęśliwym, 
kiedy dokonuje się złych wyborów. Skopiuj ramkę z następnej strony na tablicę (możesz 
zrobić to przed lekcją) lub przygotuj materiały dla każdego ucznia. Połącz uczniów w pary 
i powiedz, aby dopasowali każde wyrażenie z wersetu: Alma 41:11 z jego znaczeniem. 
Zachęć ich też, aby przedyskutowali znajdujące się tam pytania.

Czytanie unisono
Czytanie unisono może 
zwrócić szczególną 
uwagę na fragment 
pisma świętego, a także 
budować jedność pośród 
członków klasy. Jest to 
też jeden ze sposobów 
na urozmaicenie lekcji. 
Skorzystaj z niego, kiedy 
zauważasz, że ucznio-
wie potrzebują zmiany 
tempa. Zachęć ich, aby 
czytali słowa jednym gło-
sem, powoli i wyraźnie.

 Alma 41:10  
to fragment do opano-
wania. Zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania, który znaj-
duje się na końcu lekcji, 
aby pomóc uczniom w 
zapamiętaniu tego frag-
mentu.
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Wyrażenia z wersetu: Alma 41:11, które 
opisują „[naturalny] […] [stan]”

Znaczenie

1. „W […] przyziemnym stanie” a. Ograniczony i obciążony grzechem

 2. „W otchłani goryczy, skrępowani 
 więzami niegodziwości”

 b. Brak błogosławieństw i wskazówek od 
Boga; utrata towarzystwa Ducha Świętego

 3. „Na tym świecie bez Boga”  c. Rządzony wolą ciała

W wersecie tym „[natura] Boga” to „natura szczęścia”. Co to mówi wam na temat tego, dlaczego 
grzeszność jest przeciwna naturze szczęścia?
Jakie są konkretne przykłady tego, że ludzie mogą znaleźć się w stanie nieszczęścia?

(Odpowiedzi: 1 — c, 2 — a, 3 — b).

Aby pomóc uczniom dostrzec, jak „stan naturalny” odnosi się do doktryny przywrócenia, 
poproś jednego z uczniów o przeczytanie wersetu: Alma 41:12. Po przeczytaniu go poproś 
uczniów, aby odpowiedzieli na pytanie Almy. Następnie niech uczniowie przeczytają od-
powiedź, jakiej udzielił na własne pytanie w wersecie: Alma 41:13. (Możesz zaproponować, 
aby zaznaczyli, co — według Almy — zostanie nam przywrócone w ramach planu przy-
wrócenia).

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że mają przyjaciela, który postanowił postąpić wbrew 
przykazaniom Pana, ale chce, aby przywrócona mu była prawość. Poproś uczniów, aby 
wyjaśnili doktrynę przywrócenia osobie z pary, jak gdyby ta osoba była tym przyjacielem, 
wykorzystując fragment: Alma 41:12–13. (Uczniowie mogą używać własnych słów lub 
wyrażenia zapisanego na tablicy: „Zostaniemy przywróceni albo do stanu szczęścia, albo nie-
szczęścia, zgodnie z naszymi uczynkami i pragnieniami w życiu doczesnym”).

Pokaż uczniom bumerang lub narysuj go na tablicy.

Zapytaj uczniów, co się stanie, kiedy rzuci się nim we właściwy sposób. (Powróci do miej-
sca, z którego go rzucono). Poproś, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 41:14–15, szu-
kając, w jaki sposób bumerang może symbolizować prawdy nauczane w tych wersetach. 
(Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te wersety). Poproś uczniów, aby wyja-
śnili, co znaleźli.

• Jakie rzeczy masz nadzieję otrzymać od innych i od Pana w tym życiu i w następnym? 
(Możliwe odpowiedzi: życzliwość, miłosierdzie i miłość. Rozważ zapisanie odpowiedzi 
uczniów na tablicy).

• Kiedy okazaliście dobroć, miłosierdzie lub uprzejmość innym ludziom, a później sami ich 
zaznaliście?

Zachęć uczniów, aby postawili sobie za cel postępowanie w taki właśnie sposób i rozwi-
janie cech, które pokazują, że mają nadzieję na to, iż będzie im to przywrócone w tym i 
przyszłym życiu. Złóż świadectwo o szczęściu, którego doświadczamy, kiedy postępujemy 
w prawy sposób.

Fragment do opanowania — Alma 41:10
Uwaga: Z powodu charakteru i długości tej lekcji, zadanie to najlepiej przeprowadzić in-
nego dnia, kiedy będziesz mieć więcej czasu.

Napisz na tablicy: … jest szczęściem.

Poproś uczniów, aby oddali sens doktryny, której naucza się w wersecie: Alma 41:10, bez 
użycia negacji. (Jedna z odpowiedzi to: „Czynienie prawości jest szczęściem”). Następnie 
zachęć uczniów, aby wymienili konkretne dobre uczynki, które ich zdaniem można wpi-
sać w puste miejsce. (Na przykład: „Służenie bliźnim jest szczęściem”). Zapytaj uczniów, 
czy mogą złożyć świadectwo o tym, że któryś z tych aktów dobroci prowadzi do szczęścia. 
Kiedy kilkoro uczniów opowie o swoich doświadczeniach i podzieli się świadectwem, po-
proś wszystkich o zapisanie na małych kartkach jednego lub dwóch prawych uczynków, 
jakie mogą zrobić w ciągu tygodnia, które zwiększą ich poczucie szczęścia. Zachęć ich, aby 
nosili ze sobą te kartki jako przypomnienie, a podczas kolejnych dni opowiedzieli o podję-
tych wysiłkach związanych z tym zadaniem.

Zachęcaj uczniów, 
aby wyjaśniali 
doktryny i zasady
Daj uczniom sposobność 
wyjaśniania innym lu-
dziom doktryn i zasad, 
które poznają podczas 
lekcji. Kiedy przygotują 
się do wyjaśniania prawd 
ewangelii, nauczą się, 
jak głębiej rozważać 
fragmenty z pism świę-
tych i porządkować 
swoje myśli. Kiedy wyja-
śniają te prawdy innym 
ludziom, Duch Święty 
pogłębia ich zrozumie-
nie i świadectwo o praw-
dach, jakich nauczają.
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Wprowadzenie
Alma zakończył udzielać rad swojemu synowi Korian-
tonowi, wyjaśniając, że Ojciec Niebieski umożliwił 
uzyskanie miłosierdzia tym, którzy zgrzeszyli. Nauczał, 
że sprawiedliwość Boża wymaga, aby grzesznicy zo-

stali odsunięci sprzed oblicza Boga. Następnie złożył 
świadectwo, że Jezus Chrystus sprosta „wymaganiom 
sprawiedliwości” (Alma 42:15), cierpiąc za wszystkich, 
którzy zgrzeszyli i okazując miłosierdzie skruszonym.
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Alma 42

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 42:1–14
Alma naucza Koriantona na temat sprawiedliwości Bożej
Przed rozpoczęciem lekcji narysuj na tablicy prostą wagę, jak pokazano na rysunku na na-
stępnej stronie. (Nie dopisuj słów; zrobisz to później, zgodnie ze wskazówkami podanymi 
w lekcji. Możesz zachęcić uczniów, aby przerysowali wagę do notatników lub dzienników 
do studiowania ).

Napisz nad wagą następujące zdanie: Chcę, aby Sąd Ostateczny był uczciwy.

Poproś uczniów, aby podnieśli ręce, jeśli zgadzają się ze zdaniem zapisanym na tablicy.

• Dlaczego chcecie, aby Sąd Ostateczny był uczciwy?

• Co oznacza słowo uczciwy ?

Zasugeruj, że uczciwy sąd może oznaczać, iż dostaniecie to, na co zasługujecie. Idea uczci-
wości powiązana jest z terminem z pism świętych: sprawiedliwość. Napisz na tablicy pod 
wagą słowo: Sprawiedliwość.

Aby pomóc uczniom zrozumieć koncepcję sprawiedliwości, poproś jednego z uczniów, 
aby przeczytał poniższe wyjaśnienie Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu 
 Apostołów:

„Sprawiedliwość ma wiele znaczeń. Jednym z nich jest równowaga. Popularnym symbolem 
sprawiedliwości jest waga w stanie równowagi. Dlatego, kiedy prawa ludzkie są pogwał-
cone, sprawiedliwość zazwyczaj wymaga, aby wymierzona została kara, która przywróci 
równowagę [na skali wagi]. […]

Prawa Boże mają podobne odniesienie do sprawiedliwości. Idea sprawiedliwości, na jaką 
zasługuje człowiek, jest fundamentalnym założeniem wszystkich pism świętych, które mó-
wią o tym, że ludzie zostaną osądzeni zgodnie z ich uczynkami” („Sins, Crimes, and Ato-
nement” [przemówienie skierowane do nauczycieli religii KSE, 7 lutego 1992], str. 1, adres 
internetowy: si. lds. org).

Wyjaśnij, że syn Almy, Korianton, niepokoił się co do uczciwości Sądu Ostatecznego. Po-
proś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 42:1. W tym czasie niech 
pozostali uczniowie wskażą, co — według Koriantona — byłoby nieuczciwe bądź niespra-
wiedliwe podczas Sądu Ostatecznego.

• Co, zdaniem Koriantona, byłoby nieuczciwe? (To, że grzesznicy byliby skazani lub przy-
wiedzeni do stanu żałości).

• Dlaczego Korianton mógł chcieć wierzyć, że karanie tych, którzy zgrzeszyli, było nie-
sprawiedliwe? (Jeśli trzeba uczniom przypomnieć, że Korianton zmagał się z różnymi 
grzechami, poproś, aby zajrzeli do wersetów: Alma 39:2–3).

• W jaki sposób może w nas budzić niepokój to, że sprawiedliwość oznacza otrzymanie 
tego, na co zasługujemy, i ukaranie nas za popełnione grzechy? (Wszyscy grzeszymy i 
wszyscy podlegamy wymaganiom sprawiedliwości).

Podsumuj wersety: Alma 42:2–11, wyjaśniając, że Alma omówił kwestie, które budziły nie-
pokój Koriantona. Nauczał, że Upadek Adama sprowadził na całą ludzkość stan upadku, 
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w którym każdy musi doświadczyć śmierci fizycznej i duchowej (zob. Alma 42:9). Wyjaśnił 
też, że bez możliwości odkupienia z upadłego stanu, dusze wszystkich ludzi znalazłyby się 
w stanie żałości i byłyby odsunięte na zawsze sprzed oblicza Boga (zob. Alma 42:11).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 42:12. Wyjaśnij, że ten 
werset podkreśla, iż Upadek wraz z jego konsekwencjami — łącznie z odsunięciem sprzed 
oblicza Boga — spowodowany był nieposłuszeństwem Adama wobec przykazań Bożych. 
Pomóż uczniom zrozumieć, że kiedy jesteśmy nieposłuszni przykazaniom Bożym — kiedy 
grzeszymy — zwiększamy duchową odległość między nami a Bogiem i podlegamy wyma-
ganiom sprawiedliwości. (Możesz poprosić jednego z uczniów o przeczytanie na głos: Za-
sady Wiary 1:2). Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 42:14, szukając, 
czego wymaga sprawiedliwość za nieposłuszeństwo.

• Co to znaczy „odsunięci” sprzed oblicza Boga? (Być oddzielonym od Boga i nie móc 
powrócić do Niego, by zamieszkać w Jego obecności. Możesz też wspomnieć, że kiedy 
grzeszymy, odsuwamy od siebie towarzystwo Ducha Świętego, który jest członkiem 
Boskiej Trójcy).

Do rysunku na tablicy dodaj podpisy: Nieposłuszeństwo, czyli grzech i Odsunięcie sprzed 
 oblicza Boga, jak to pokazano dalej.

Jak na podstawie tego, czego dowiedzieliście się z fragmentu: Alma 42:1–14, podsumowa-
libyście w jednym zdaniu, czego wymaga sprawiedliwość, kiedy ktoś jest nieposłuszny? 
(Napisz na tablicy pod wagą następującą prawdę: Prawo sprawiedliwości wymaga, 
abyśmy z powodu własnego nieposłuszeństwa zostali odsunięci sprzed oblicza Boga. 
Możesz zaproponować, aby uczniowie zapisali tę prawdę w swych pismach świętych obok 
fragmentu: Alma 42:1–14.

Poproś, aby uczniowie przeczytali po cichu werset: Alma 42:18, szukając kolejnej konse-
kwencji grzechu.

• Co to oznacza mieć wyrzuty sumienia?

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, kiedy żałowali i odczuwali smutek lub nieobec-
ność towarzystwa Ducha Świętego, spowodowane tym, że zgrzeszyli. Poproś, aby wyobra-
zili sobie, że ich uczucia zwielokrotniają się przez wszystkie niewłaściwe uczynki, jakich 
kiedykolwiek dokonali. Następnie niech wyobrażą sobie, że te uczucia pozostaną z nimi na 
zawsze.

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu i odczuciu potrzeby miłosierdzia, możesz zadać im 
następujące pytanie:

• Czy w oparciu o to, czego dowiedzieliście się z fragmentu: Alma 42:1–14, chcielibyście, 
aby Sąd Ostateczny opierał się jedynie na sprawiedliwości?

Alma 42:15–31
Alma naucza Koriantona na temat planu miłosierdzia
Aby pomóc uczniom zrozumieć, że musi stać się zadość wymaganiom sprawiedliwości, 
zwróć uwagę na tę stronę wagi narysowanej na tablicy, która odpowiada karze. Możesz 
zastanowić się nad użyciem gąbki, jeśli chcesz wytrzeć z tablicy to, czego wymaga sprawie-
dliwość. Zapytaj:

• Czy jest jakiś inny sposób na to, aby usunąć lub wyeliminować wymagania sprawiedli-
wości? (Nie. Kiedy prawa Boże są złamane, sprawiedliwość wymaga kary. W jakiś sposób 
musi stać się zadość wymaganiom sprawiedliwości).

Nieposłuszeństwo, 
czyli grzech

Odsunięcie sprzed 
oblicza Boga

Sprawiedliwość
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Pomóż uczniom zrozumieć, że niesprawiedliwe byłoby wymazanie konsekwencji, jakich 
żąda sprawiedliwość. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 
42:25.

• Co się stanie, zgodnie ze słowami Almy, jeśli usunięte byłyby konsekwencje grzechu, a 
sprawiedliwości nie stałoby się zadość?

Poproś uczniów, aby rozważyli następujące pytanie, zanim podasz im odsyłacz do pisma 
świętego zawierający odpowiedź:

• Skoro nie można usunąć wymagań sprawiedliwości, w jaki sposób ci, którzy zgrzeszyli 
(czyli każdy z nas), kiedykolwiek zaznają spokoju sumienia i zostaną przywróceni przed 
oblicze Boga? (Kiedy dasz uczniom czas na zastanowienie się nad pytaniem, poproś jed-
nego z nich o przeczytanie wersetu: Alma 42:15. Pomóc może wyjaśnienie, że wyrażenie 
„aby wymaganiom sprawiedliwości stało się zadość” oznacza zapłacenie lub wycierpie-
nie kary, której żąda sprawiedliwość).

• Jak, zgodnie z wersetem: Alma 42:15, możliwe jest, by okazane nam zostało miłosierdzie?

Po uzyskaniu odpowiedzi uczniów wymaż z tablicy wyrażenie „Odsunięcie sprzed oblicza 
Boga” i napisz: Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa i Miłosierdzie. Napisz pod wagą nastę-
pującą prawdę: Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa zaspokaja wymagania sprawiedli-
wości, aby okazane nam mogło być miłosierdzie.

• Co oznacza dla was wiedza, że Zbawiciel dobrowolnie cierpiał za was, abyście mogli 
zaznać miłosierdzia?

Poproś uczniów o przeczytanie wersetów: Alma 42:22–24 i poszukanie, czego się wymaga, 
aby można nam było okazać miłosierdzie.

• Czego się od nas wymaga, abyśmy zaznali miłosierdzia i uniknęli pełni wymagań spra-
wiedliwości? (Kiedy uczniowie powiedzą, że miłosierdzia możemy zaznać dzięki naszej 
pokucie, zapisz na tablicy pod wagą następującą zasadę: Jeśli odpokutujemy, zaznamy 
miłosierdzia poprzez Zadośćuczynienie Zbawiciela. Możesz zasugerować, żeby zapi-
sali to zdanie w swoich pismach świętych obok fragmentu: Alma 42:22–24).

• Co, według was, oznacza określenie „prawdziwie [nawrócony]”? (Ktoś, kto szczerze 
odpokutował).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy zrozumieli, że Zbawiciel wycierpiał karę za nasze grzechy 
w naszym imieniu?

Wyjaśnij, że Jezus Chrystus jest naszym Pośrednikiem, Orędownikiem. Pośrednik, czyli roz-
jemca, to ktoś, kto pomaga rozwiązać konflikt pomiędzy dwoma stronami. Poproś jednego 
z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera z 
Kworum Dwunastu Apostołów. Niech pozostali uczniowie wskażą, dlaczego potrzebna jest 
trzecia osoba, aby grzesznikowi mogło być okazane miłosierdzie:

„A zgodnie z wiecznym prawem, miłosierdzie nie może być okazane z wyjątkiem sytuacji, 
gdy pojawi się ktoś, kto będzie gotów i będzie w stanie wziąć na siebie nasz dług, zapłacić i 
ustalić warunki naszego odkupienia.

Gdyby nie było pośrednika, gdybyśmy nie mieli przyjaciela, pełen ciężar niepohamowanej 
i nieczułej sprawiedliwości 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 każdemu z nas, bez łamania wiecznego 
prawa sprawiedliwości. […]

Zachęcaj uczniów, 
aby zastanawiali 
się nad pytaniem
Zadanie pytania, które 
wymaga od uczniów 
zastanowienia się przed 
udzieleniem odpowiedzi, 
pobudza ich pragnienie 
jej poznania i sprawia, 
że głębiej badają pisma 
święte lub przyglądają 
się własnemu doświad-
czeniu celem lepszego 
zrozumienia zagadnie-
nia. Daj uczniom czas 
na to, by zastanowili się 
nad pytaniem, zanim 
skierujesz ich po odpo-
wiedź do pism świętych.

Nieposłuszeństwo, 
czyli grzech

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa
Miłosierdzie

Sprawiedliwość
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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).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Alma 42:29–31 i wyszukanie, czego 
pragnął Alma dla Koriantona. (Możesz zasugerować uczniom zaznaczenie znalezionej 
 odpowiedzi).

• Jak myślicie, co to znaczy pozwolić, aby sprawiedliwość, miłosierdzie i cierpienie Pańskie 
„miały pełny wpływ na myśli [waszego] serca”?

Poproś uczniów, aby zapisali krótki plan lekcji, który pokazuje, w jaki sposób mogliby na-
uczać koncepcji sprawiedliwości i miłosierdzia innych ludzi. Zachęć ich, aby nauczali swoje 
rodziny, czego się dziś nauczyli.

Przypomnij uczniom o niepokoju Koriantona związanym z uczciwością sprawiedliwości 
Bożej. Możesz złożyć świadectwo, że Sąd Ostateczny będzie uczciwy i że ostatecznie do-
staniemy to, na co zasługujemy — zgodnie ze sprawiedliwością i miłosierdziem Bożym. 
Możesz zwrócić uwagę, że Korianton odpokutował za swe grzechy i miał pozytywny 
wpływ na wzrost Kościoła (zob. Alma 49:30). Poproś uczniów, aby zastanowili się, czego 
potrzebują, aby kontynuować własny proces pokuty.

Poproś kilkoro uczniów, aby powiedzieli o swojej wdzięczności i złożyli świadectwo o tym, 
jak Zbawiciel dobrowolnie zadośćuczynił za nasze grzechy i zaspokoił wymagania sprawie-
dliwości w naszym imieniu. Podziel się swoim świadectwem o miłosierdziu i odkupieniu, 
które są dostępne dzięki zadość czyniącej ofierze Zbawiciela.
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Wprowadzenie
Kiedy Alma i jego synowie kontynuowali głoszenie 
ewangelii, Zoramici sprzymierzyli się z armiami Lamani-
tów, aby zaatakować Nefitów. Kapitan Moroni wykazał 
się wiarą i mądrością w dowodzeniu obroną Nefitów 
przeciwko armii Lamanitów. Mimo przeważającej liczby 

wroga, przygotowanie i wiara żołnierzy Nefitów prze-
chylila szalę zwycięstwa na ich stronę. Kiedy Lamanici 
stanęli w obliczu miażdżącej porażki, zawarli rozejm i 
na jakiś czas opuścili kraj.

LEKCJA 100

Alma 43–44

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 43
Przygotowania i strategie kapitana Moroniego pomagają zniweczyć plany armii 
Lamanitów
Zachęć uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali listę 
planów, celów i pragnień na przyszłość. Gdy będą pisać, przypomnij im o duchowych 
celach i pragnieniach takich, jak służba misyjna, zapieczętowanie w świątyni i założenie 
rodziny. Przed lekcją możesz sporządzić podobną listę celów i pragnień dla siebie. Możesz 
podać część swoich planów i pragnień jako przykład, aby pomóc uczniom zacząć pisać.

Kiedy skończą tworzyć swoje listy, zachęć ich, aby spośród swoich pragnień i celów wybrali 
te, w których osiągnięciu Szatan będzie próbował im przeszkodzić. Niech kilkoro uczniów 
opowie, jakie cele wybrali. Poproś ich, aby wyjaśnili, dlaczego Szatan nie chciałby, aby 
zrealizowali te cele. Możesz także zapytać ich, dlaczego tak mocne jest ich postanowienie 
zrealizowania ich. Powiedz, że studiowanie rozdziałów: Alma 43–44 pomoże nam dostrzec, 
jak możemy zrealizować swoje prawe cele pomimo destrukcyjnych działań przeciwnika.

Podsumuj wersety: Alma 43:1–4, wyjaśniając, że pomimo wysiłków Almy, by ponownie 
przyprowadzić Zoramitów do Kościoła, wielu z nich przyłączyło się do Lamanitów i przy-
gotowywało się do zaatakowania Nefitów. Przyłączyli się do nich również Amalekici, któ-
rzy podobnie jak Zoramici, byli kiedyś Nefitami, lecz odeszli od prawdy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 43:5–8. Niech pozostali 
uczniowie śledzą tekst i odszukają „plany” Zarahemnasza — przywódcy Lamanitów.

Wyjaśnij, że studiując historię rzeczywistych walk w Księdze Mormona, możemy porównać 
je do duchowych bojów, które przychodzi nam toczyć.

• W jakim sensie plany Zarahemnasza przeciwko Nefitom są niczym plany Szatana prze-
ciwko nam?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 43:9–12. Poproś 
uczniów o odnalezienie planów Nefitów.

• Jakie plany mieli Nefici?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 43:16–19. Poproś, aby poszukali, 
co uczynił kapitan Moroni — naczelny dowódca Nefitów — aby przygotować swój lud do 
obrony ich ziem i rodzin.

• Jakie konkretne działania podjęli Nefici, aby przygotować się na atak Lamanitów?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Alma 43:20–22, klasa zaś niech 
odszuka, jak Lamanici zareagowali na przygotowania czynione przez Nefitów.

• Dlaczego Lamanici zrezygnowali z przypuszczenia ataku, chociaż mieli nad Nefitami 
liczebną przewagę?

• Czego możemy się nauczyć z tych wydarzeń na temat bronienia się przez zakusami 
Szatana?
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Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Alma 43:23–24 i sprawdzili, co zrobił 
Moroni, kiedy nie miał pewności, jakim nowym planem ataku posłuży się wróg.

• Dlaczego Moroni wysłał posłańców, aby porozmawiali z Almą?

• Czego możemy się nauczyć dzięki przykładowi Moroniego na temat tego, jak możemy 
się duchowo przygotować do walki z przeciwnikiem? (Pomóż uczniom dostrzec nastę-
pującą zasadę: Jeśli będziemy zabiegać o prorocze rady i będziemy im posłuszni, 
będziemy potrafili lepiej bronić się przed przeciwnikiem).

Podsumuj wersety: Alma 43:25–43, mówiąc, że Moroni postąpił według wiedzy, jaką 
otrzymał od proroka. Podzielił swą armię na dwie części. Niektórzy żołnierze pozostali w 
Jerszon, aby bronić ludu Ammona. Reszta armii pomaszerowała do kraju Manti. Moroni 
posłał szpiegów, aby dowiedzieli się, gdzie znajdowali się Lamanici, reszcie żołnierzy roz-
kazał zaś, aby ukryli się wzdłuż drogi, którą mieli przejechać Lamanici. Kiedy Lamanici się 
zbliżyli, zostali okrążeni przez Nefitów. Kiedy zorientowali się w swoim położeniu, walczyli 
z wielką zaciekłością. Zginęło wielu Nefitów, lecz Lamanici ponieśli jeszcze większe straty.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 43:43–54. Poproś 
uczniów o odnalezienie różnicy między motywacją Lamanitów i źródłem ich siły a moty-
wacją i źródłem siły Nefitów.

• Co zwróciło waszą uwagę w powodach do walki, jakie przyświecały Lamanitom? Co 
zwróciło waszą uwagę w powodach do walki, jakie przyświecały Nefitom? Czym różniło 
się źródło siły Nefitów od źródła siły Lamanitów? (Jeśli będzie to konieczne, powiedz, że 
podczas gdy Lamanici walczyli powodowani nienawiścią lub gniewem, Nefici walczyli w 
obronie słusznej sprawy [zob. Alma 43:45–47]. Wołali do Pana o pomoc, a On dodawał 
im sił [zob. Alma 43:49–50]).

• Czego możemy się nauczyć dzięki przykładowi Moroniego i jego armii, co pomoże nam 
w naszej walce z przeciwnikiem?

Poproś uczniów, by odpowiedzieli na to pytanie pisemnie. Potem poproś, żeby podzielili się 
tym, co napisali. Mogą wymienić następujące zasady:

Kiedy modlimy się o pomoc w realizacji naszych prawych planów i zamierzeń, Bóg 
pomaga nam je spełniać.

Naszą motywacją jest słuszna sprawa i jest to lepsze niż motywacja osób, które 
sprzeciwiają się prawdzie.

Pan pomoże nam wypełniać obowiązek bronienia naszych rodzin, naszej wolności i 
naszej religii.

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o sytuacjach, kiedy zaznali Pańskiej pomocy w osiąganiu 
prawych celów. Możesz podzielić się własnym doświadczeniem. Złóż świadectwo, o tym, 
że Pan może nam pomagać w realizacji prawych zamierzeń. Zachęć uczniów, aby wyzna-
czanie prawych celów stało się częścią ich modlitw.

Alma 44
Kapitan Moroni nakazuje Lamanitom zawarcie przymierza pokoju
Poproś młodego mężczyznę chętnego, by czytać na głos, aby wyszedł na środek sali ze 
swoimi pismami świętymi. Przypomnij klasie, że kiedy kapitan Moroni zobaczył przeraże-
nie Lamanitów, nakazał swym żołnierzom, by przestali walczyć (zob. Alma 43:54). Niech 
młody mężczyzn odczyta słowa Moroniego w wersetach: Alma 44:1–6. Niech reszta klasy 
stara się znaleźć, w jak sposób Moroni tłumaczył zwycięstwo Nefitów.

• Co Moroni chciał uświadomić Zarahemnaszowi na temat źródła siły Nefitów podczas 
bitwy? Co zaproponował Lamanitom? (Powiedział, że Nefici nie będą ich już więcej 
zabijać, jeśli oddadzą oni swą broń i zawrą przymierze pokoju).

• Jakie prawdy z wersetów: Alma 44:4–6 mogą nam pomagać w toczeniu naszych ducho-
wych bitew? (Uczniowie mogą wymieniać różne zasady, niektóre z nich mogliście już 
omawiać podczas tej lekcji. Upewnij się, że wymienią też następującą prawdę: Pan bę-
dzie nas wzmacniał i ochraniał wedle naszej wiary w Niego. Możesz zaproponować, 
żeby uczniowie zaznaczyli sobie w tych wersetach słowa, które nauczają tej prawdy).
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ALMA 43– 44

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej rady dla młodzieży wygło-
szonej przez Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów. Możesz zrobić 
jej kopie dla wszystkich uczniów.

„Powtarzam, że dzisiejsza młodzież dorasta na terytorium wroga, na którym 
panują coraz niższe normy moralne. Jako sługa Pana obiecuję, że będziecie 
chronieni i osłaniani przed atakami przeciwnika, jeśli dacie posłuch podszep-
tom, które pochodzą od Ducha Świętego.

Ubierajcie się skromnie; wyrażajcie się z szacunkiem; słuchajcie wzniosłej 
muzyki. Unikajcie wszelkiej niemoralności i czynów, które was hańbią. Przej-

mijcie kontrolę nad swoim życiem i zobowiążcie się do dzielności w wierze. Jako że tak 
bardzo na was polegamy, będziecie wielce błogosławieni. Wasz kochający Ojciec w Niebie 
zawsze ma na was baczenie” („Rada dla młodzieży”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 
18). 2011, 18).

• Co uderza was w słowach Prezydenta Packera? Dlaczego?

Podsumuj fragment: Alma 44:7–10, wyjaśniając, że Zarahemnasz oświadczył, że ani on, ani 
jego lud nie wierzą, że Nefici zostali wzmocnieni ręką Boga. Zaproponował, że Lamanici 
złożą broń, ale odmówił zawarcia przymierza pokoju. Poproś ucznia, który wcześniej czytał 
fragment: Alma 44:1–6, o przeczytanie odpowiedzi Moroniego, która znajduje się w werse-
cie: Alma 44:11. Zapytaj uczniów:

• Jak sądzicie, dlaczego dla Moroniego tak ważne było to, żeby Lamanici zawarli przymie-
rze pokoju?

Podsumuj wersety: Alma 44:12–20, wyjaśniając, że choć wielu Lamanitów zawarło przy-
mierze pokoju, Zarahemnasz zebrał resztę swych ludzi, aby przeciwstawić się armii Moro-
niego. Kiedy Nefici zaczęli ich zabijać, Zarahemnasz pojął, że ich zagłada jest nieunikniona 
i obiecał zawrzeć przymierze pokoju.

Złóż świadectwo, że ręka Pana otacza opieką tych, którzy Mu wiernie służą. Zachęć 
uczniów, aby dzielnie walczyli o swe prawe cele i pragnienia oraz ufali Bożej obietnicy, że 
„wspomoże, podtrzyma i zachowa nas, jak długo będziemy Mu wierni” (Alma 44:4).

Komentarz i tło historyczne
Alma 43:3. Wojna, którą toczymy, rozpoczęła się w 
życiu przedziemskim

Prezydent Gordon B. Hinckley mówił o realności wojny, 
w którą jesteśmy zaangażowani od czasów, zanim 
powstał świat:

„Jednak jest inna wojna, która rozpoczęła się, zanim 
został stworzony świat i zapewne będzie trwała jeszcze 
przez długi czas. […]

Jest to wojna […] pomiędzy prawdą a błędem, pomię-
dzy wolną wolą a przymusem, pomiędzy naśladowcami 
Chrystusa a tymi, którzy się Go wyparli. Jego przeciw-
nicy użyli w tej walce wszystkich możliwych podstę-
pów. […]

[…] Jest taka sama, jak na początku. […] Ofiary, które 
padają teraz, są tak samo cenne jak te, które padły w 
przeszłości. To nieustająca walka. […]

Wojna trwa. […] Codziennie toczymy ją w naszym 
własnym życiu w naszych domach, w naszych miejscach 

pracy, w naszych społecznościach, w szkole; jest toczona 
w kwestiach miłości i szacunku, lojalności i wierności, 
posłuszeństwa i etyki. Wszyscy w niej uczestniczymy. 
[…] Wygrywamy, a przyszłość nigdy nie rysowała się 
jaśniej” („The War We Are Winning”, Ensign, listopad 
1986, str. 42, 44–45).

Alma 43:9, 45. Ochrona i wzmacnianie rodziny

Siostra Virginia U. Jensen z generalnego prezydium 
Stowarzyszenia Pomocy mówiła o ostrzeżeniu, które 
znajduje się w proklamacji dla rodziny, a które mówi, 
że „dezintegracja rodziny sprowadzi na poszczególnych 
ludzi, społeczeństwa i narody nieszczęścia przepowie-
dziane przez starożytnych i współczesnych proroków” 
(„Rodzina: Proklamacja dla świata”, Ensign lub Lia-
hona, listopad 2010, str. 129). Siostra Jensen zauważyła: 
„Bracia i siostry, w takiej żyjemy teraz rzeczywistości. 
Wszyscy mamy obowiązek, by chronić i wzmacniać 
rodzinę” („Come, Listen to a Prophet’s Voice”, Ensign, 
listopad 1998, str. 13–14).
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Alma 39–44 (Część 20.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Alma 39–44 
(Część 20.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej 
lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku z 
poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami 
Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Alma 39)
Studiując słowa, które Alma skierował do swego grzesznego 
syna Koriantona, uczniowie dowiedzieli się, że grzechy 
natury seksualnej są obrazą w oczach Pana. Alma nauczał 
też swego syna, że pokuta składa się z przyznania się i od-
stąpienia od naszych grzechów oraz zwrócenia się do Pana 
całym naszym umysłem, mocą i siłą. Uczniowie przeczytali 
świadectwo Almy o tym, że Jezus Chrystus przyjdzie i ponie-
sie grzechy świata.

Dzień 2. (Alma 40–41)
Korianton obawiał się zmartwychwstania i Sądu Ostatecz-
nego. Dzięki odpowiedzi Almy na te obawy uczniowie po-
znali różne doktryny odnoszące się do zmartwychwstania, w 
tym prawdę, że zostaniemy przywróceni do stanu szczęścia 
lub cierpienia w zależności od naszych uczynków i pragnień 
w życiu doczesnym. Alma podkreślił również, że „czynienie 
zła nigdy nie było szczęściem” (Alma 41:10).

Dzień 3. (Alma 42)
Alma pomógł Koriantonowi zrozumieć, że nieposłuszeństwo 
sprawia, że ludzie zostają odsunięci od obecności Boga. 
Uczniowie zaś dowiedzieli się dzięki temu, że plan odkupie-
nia pozwala ludziom przezwyciężyć swój upadły stan. Nauki 
Almy potwierdzają, że cierpienie Jezusa Chrystusa zaspokoiło 
wymagania sprawiedliwości, aby było możliwe okazanie mi-
łosierdzia tym, którzy odpokutują.

Dzień 4. (Alma 43–44)
Uczniowie dowiedzieli się o wojnie między Lamanitami a 
Nefitami. Jedną z lekcji, jakie poznali dzięki studiowaniu 
rozdziałów: Alma 43–44, jest ta, że jeśli będziemy zabiegać 
o prorocze rady i będziemy im posłuszni, będziemy potrafili 
lepiej bronić się przed przeciwnikiem. Ponadto uczniowie 
odkryli, że kiedy modlimy się do Pana w sprawie naszych 
prawych planów i pragnień, pomaga nam On je zrealizować.

Wprowadzenie
Jak zapisano w rozdziałach: Alma 39–42 Alma pomógł swemu 
synowi Koriantonowi zrozumieć powagę grzechów seksualnych, 
doktryny związane ze zmartwychwstaniem i Sądem Ostatecznym 
oraz wieczne konsekwencje praw sprawiedliwości i miłosierdzia. 
Podczas tej lekcji uczniowie będą mieli szansę, by nawzajem się 
nauczać i wyjaśniać sobie te doktryny.

Propozycje dotyczące nauczania
Przygotuj przed lekcją kopie wskazówek z tej lekcji. Zapoznaj się 
z nimi, abyś mógł pomóc uczniom w ich wzajemnym nauczaniu.

Alma 39–41
Alma naucza, że pokuta przynosi radość
Rozpocznij lekcję od poproszenia uczniów, aby razem wyrecyto-
wali werset: Alma 39:9, fragment pism świętych do opanowa-
nia, którego mieli się nauczyć w ramach studiowania pism w tym 
tygodniu. Poproś, aby ktoś z uczniów przypomniał, dlaczego w 
tym wersecie Alma radził swemu synowi Koriantonowi, aby od-
pokutował i odstąpił od swoich grzechów

Przypomnij uczniom, że w rozdziałach: Alma 40–41, Alma po-
ruszył także kwestię obaw Koriantona dotyczących zmartwych-
wstania umarłych oraz Sądu Ostatecznego. Aby pomóc uczniom 
wyjaśnić, czego się nauczyli oraz podzielić się ich uczuciami i 
świadectwem o prawdach znajdujących się w rozdziałach: Alma 
39–41, napisz na tablicy przed lekcją następujące pytania i od-
nośniki do pism świętych:

 1. Dlaczego ważne jest, by przestrzegać prawa czystości 
moralnej? (Zob. Alma 39:1–9).

 2. Czym jest zmartwychwstanie? Jaka jest różnica między cia-
łem śmiertelnym a ciałem zmartwychwstałym? Co się dzieje 
po zmartwychwstaniu? (Zob. Alma 40:21–26).

 3. W jaki sposób zostanę osądzony podczas Sądu Ostatecz-
nego? (Zob. Alma 41:1–7).

 4. Wydaje się, że niektórzy ludzie łamiący przykazania są 
szczęśliwi. Czy to prawda? (Zob. Alma 41:10–15).

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są misjonarzami i są 
umówieni na spotkanie z kimś, kto szuka odpowiedzi na te py-
tania. Powiedz im, że dostaną czas na przygotowanie, a potem 
będą mieli sposobność, by odpowiedzieć na niektóre z nich, 
korzystając z wiedzy, którą zdobyli, studiując rozdziały: Alma 
39–41.

Jeśli pozwala na to liczebność klasy, podziel uczniów na pary, na 
podobieństwo par misjonarskich. Każdej z par przydziel jedno 
z pytań widniejących na tablicy. (Jeśli masz małą klasę, możesz 
przydzielić pytania pojedynczym osobom). Rozdaj każdej z par 
kopię poniższych wskazówek i poproś, aby odpowiadając osobie 
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zainteresowanej, wykorzystali wersety podane na końcu przy-
dzielonego im pytania. Daj uczniom czas na zapoznanie się z 
wersetami i przygotowanie krótkiej lekcji dla zainteresowanego. 
Zachęć uczniów w parach, aby zdecydowali, jak podzielić się 
między sobą nauczanym materiałem.

Gdy uczniowie zaczną się przygotowywać, chodź między nimi, 
przysłuchuj się i służ im pomocą, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
Jeśli będzie to konieczne, pomóż uczniom odnaleźć w rozdzia-
łach: Alma 39–41 doktryny, które pomogą im odpowiedzieć na 
przydzielone pytanie. Posłuż się następującymi doktrynami jako 
wskazówką:

Grzechy natury seksualnej są wstrętne w oczach Pana (zob. 
Alma 39:1–9).

Zmartwychwstanie jest ponownym połączeniem ducha i 
ciała, a wszystkie rzeczy zostają przywrócone do właści-
wej i doskonałej formy (zob. Alma 40:21–26).

Zostaniemy przywróceni do stanu szczęścia lub nieszczę-
ścia, w zależności od naszych uczynków i pragnień w życiu 
doczesnym (zob. Alma 41:1–7).

Czynienie zła nigdy nie było szczęściem (zob. Alma 41:10–15).

Wskazówki
W trakcie nauczania bądź gotów:
 1. Podać informacje na temat kontekstu danych wersetów (wyja-

śnić, kto i do kogo mówi oraz dlaczego)
 2. Przeczytać część podanego fragmentu pism, aby pomóc ci 

odpowiedzieć na przydzielone pytanie.
 3. Zapisać doktrynę lub zasadę, jakiej nauczają studiowane przez 

ciebie wersety, która odnosi się do przydzielonego ci pytania.
 4. Wyjaśnić, w jaki sposób zapisana przez ciebie doktryna lub 

zasada, pomaga odpowiedzieć na przydzielone pytanie. Mo-
żesz zaproponować, aby osoby, które nauczasz, zapisały tę 
doktrynę lub zasadę w swoich pismach świętych.

 5. Podzielić się przemyśleniami, dlaczego ta doktryna lub zasada 
jest dla ciebie ważna oraz złożyć świadectwo o nauczanych 
przez siebie prawdach.

Kiedy uczniowie przygotują się już do odpowiedzi na przydzie-
lone im pytania, podziel ich na małe grupy, aby mogli nauczać 
siebie nawzajem. (Jeśli masz małą klasę, niech każdy uczeń lub 
para naucza wszystkich pozostałych). Kiedy uczniowie skończą 
się nawzajem nauczać, zadaj wszystkim następujące pytania:

• Kiedy myślicie o grzechach Koriantona, jak sądzicie, dlaczego 
zrozumienie tych doktryn miało być dla niego pomocne?

• Dlaczego ważne jest, abyście umieli wyjaśnić te prawdy lu-
dziom, z którymi będziecie mieć w życiu styczność?

• Dlaczego ważne jest, abyście rozumieli te prawdy i postępo-
wali według nich?

Alma 42
Alma naucza Koriantona na temat sprawiedliwości i miłosierdzia
Narysuj na tablicy prostą wagę. Poproś jednego z uczniów o 
wytłumaczenie wszystkim kwestii sprawiedliwości i miłosierdzia, 
wykorzystując obrazek oraz to, czego nauczył się ze wskazówek, 
jakich Alma udzielił Koriantonowi w rozdziale: Alma 42. Poproś 
uczniów, aby otworzyli pisma na rozdziale: Alma 42 i poszukali 
zaznaczonych wcześniej zdań na temat sprawiedliwości i miło-
sierdzia.

Aby pomóc uczniom zrozumieć warunki uzyskania miłosierdzia, 
zadaj następujące pytania:

• Co musiał zrobić Jezus Chrystus, aby umożliwić nam skorzy-
stanie z prawa miłosierdzia?

• Co musimy zrobić, aby otrzymać miłosierdzie?

Zachęć kilkoro uczniów, by opowiedzieli, dlaczego są wdzięczni 
za Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa.

Alma 43–44
Posłuszeństwo radom proroków chroni nas przed przeciwnikiem
Jeśli pozostanie trochę czasu, możesz poprosić uczniów o pod-
sumowanie nauk z rozdziałów: Alma 43–44 przez podzielenie 
się tym, co napisali w swoich dziennikach do studiowania na 
temat toczenia duchowych walk (dzień 4., zadanie 3. i 4.). Złóż 
świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego mocy, by okazywać miło-
sierdzie, kiedy pokutujemy oraz chronić nas, kiedy się do Niego 
zwracamy.

Następna część (Alma 45–63)
Dlaczego Nefici z takim powodzeniem odpierali ataki wroga? 
Dlaczego mieli po swej stonie siłę Pana? Odpowiedzi można 
znaleźć, studiując przykłady kapitana Moroniego oraz Helamana 
i jego młodych wojowników.
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Wprowadzenie
Kiedy Alma udzielił swemu synowi Helamanowi ostat-
nich wskazówek, opuścił lud Nefitów i nigdy więcej 
już o nim nie usłyszano. Helaman został ważnym przy-
wódcą duchowym, a kapitan Moroni ważnym dowódcą 
wojskowym w trudnym dla Nefitów okresie. Amalikiasz, 

przywódca grupy nefickich odstępców, wprowadził w 
życie podstępny plan, aby przejąć władzę nad Nefitami. 
Kapitan Moroni pomagał Nefitom uzbroić się i zabez-
pieczyć na wypadek ataków ich wrogów, aby mogli za-
chować swą niepodległość i wolność religijną.

LEKCJA 101

Alma 45–48

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 45
Helaman wierzy w słowa Almy i rozpoczyna własną posługę
Poproś uczniów, aby pomyśleli o wywiadzie, jaki przeprowadził z nimi rodzic lub przy-
wódca kapłański.

• Jakiego rodzaju pytania zadają zwykle przywódcy kapłańscy podczas wywiadów?

Po krótkiej dyskusji wyjaśnij, że zanim Alma przekazał swemu synowi Helamanowi pieczę 
nad świętymi kronikami i opuścił kraj (zob. Alma 45:18–19), zadał Helamanowi serię pytań. 
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Alma 45:2–8 i odszukanie pytań, jakie 
Alma zadał Helamanowi oraz jego odpowiedzi.

• Kiedy odbywała się rozmowa Almy i Helamana, Nefici byli w stanie wojny z Lamani-
tami. Jak sądzicie, w jaki sposób wiara Helamana pomagała mu podczas wojny i przez 
cały okres jego posługi?

• Kiedy otrzymaliście siłę dzięki swej wierze w Jezusa Chrystusa i słowom proroków oraz 
dzięki swemu oddaniu w przestrzeganiu przykazań?

Podsumuj fragment: Alma 45:9–19, wyjaśniając uczniom, że kiedy Alma wygłosił proroctwo 
o możliwej zagładzie Nefitów, opuścił kraj i nigdy więcej już o nim nie słyszano. Zanim 
odszedł, wygłosił ostatnie proroctwo. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
wersetu: Alma 45:16.

• Jakich prawd możemy się nauczyć z tych proroczych słów? (Uczniowie mogą wymienić 
kilka zasad, ale upewnij się, że widać u nich zrozumienie tego, iż Pan nie może patrzeć 
na grzech z najmniejszym pobłażaniem).

Wyjaśnij, że Helaman rozpoczął swą posługę od wyznaczenia w całym kraju kapłanów i 
nauczycieli. Zachęć uczniów, aby zbadali wersety: Alma 45:23–24 i poszukali w nich, jak 
ludzie przyjęli tych kościelnych przywódców.

• Jak ludzie przyjęli swoich kościelnych przywódców? Dlaczego niektórzy nie chcieli słu-
chać przywódców Kościoła?

Alma 46
Kapitan Moroni zbiera sprawiedliwych, by bronili swych praw i religii
Podsumuj wersety: Alma 46:1–3, wyjaśniając, że ci, którzy sprzeciwiali się przywódcom 
Kościoła, byli prowadzeni przez człowieka o imieniu Amalikiasz. Poproś uczniów, aby po 
cichu przeczytali wersety: Alma 46:4–5 i odszukali, czego pragnął Amalikiasz i jego po-
plecznicy. Zachęć uczniów, aby opowiedzieli, co znaleźli.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Alma 46:6–7 i zobaczyli, jakie skutki 
miał wpływ Amalikiasza w przypadku tych, którzy dawali mu posłuch.

• Co stało się w wyniku działań Amalikiasza?
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ALMA 45 – 48

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 46:8–10 i poszukali, jakie lekcje 
Mormon chciał, abyśmy wyciągnęli z postępowania Amalikiasza. Możesz zwrócić uwagę, 
że wiele z tych lekcji rozpoczyna się od słów „i tak widzimy” lub „widzimy”. (Możesz 
zaproponować uczniom, aby zaznaczyli te lekcje w swoich pismach świętych). Uczniowie 
mogli odkryć następujące lekcje:

Wielu ludzi szybko zapomina o Panu i dopuszcza się niegodziwości.

Jeden niegodziwy człowiek może wyrządzić wiele złego.

Aby porównać Amalikiasza i kapitana Moroniego, poproś uczniów o przeczytanie po cichu 
fragmentów: Alma 46:11–18 i Alma 48:11–13, 17. Niech połowa klasy szuka, czego pragnął 
Moroni. Druga część niech szuka słów i wyrażeń, które opisują, jakim był on człowiekiem. 
(Pomóż uczniom dostrzec różnicę między prawymi pobudkami Moroniego a niegodziwą 
motywacją Amalikiasza. Moroni wspierał sprawę wolności i prawości, a Amalikiasz łaknął 
władzy i chciał wziąć Nefitów w niewolę).

• Jak opisalibyście kapitana Moroniego w oparciu o to, co przeczytaliście? Jakich zasad 
możemy nauczyć się z tych fragmentów? (Uczniowie mogą zaproponować wiele różnych 
zasad, w tym prawdę, że jeden sprawiedliwy człowiek może pobudzić wielu do 
prawości).

• O co modlił się Moroni, zgodnie z tym, co napisano w wersetach: Alma 46:11–18? (O 
to, aby Nefici zachowali błogosławieństwa wolności oraz o to, by Bóg „sprzyjał sprawie 
chrześcijan”).

Moroni modlił się za „sprawę chrześcijan”. Zgodnie z wersetem: Alma 46:12 jakie, zda-
niem Moroniego, są trzy ideały, w obronie których powinni stawać chrześcijanie? (Pomóż 
uczniom dostrzec, że naszym obowiązkiem jest bronić naszych rodzin, naszej religii i 
naszej wolności. Zob. także Alma 43:45–48).

• Jakie wyzwania skierowane przeciwko rodzinom, chrześcijanom i wolności istnieją w 
dzisiejszych czasach? Jakie są właściwe sposoby obrony naszej rodziny, religii i wolności?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 46:18–22 i poszukali, o co Moroni 
poprosił swój lud. (Możesz zaproponować, żeby uczniowie zaznaczyli sobie w tych werse-
tach słowo przymierze ).

• Jakie przymierze zawierali ludzie? (Że będą bronić swych praw i religii, nie wyrzekną się 
Pana, nie będą łamać przykazań Bożych ani nie będą się wstydzić wziąć na siebie imienia 
Chrystusa).

• Zgodnie z wersetem: Alma 46:22, co ludzie zrobili na znak zawartego przymierza? (Roz-
dzierali swe szaty i rzucali je do stóp Moroniego).

Pokaż kawałek płótna i rozedrzyj go na pół. Możesz wyjaśnić, że rozdzierając swe ubranie, 
ludzie pokazywali oddanie zawartemu przez siebie przymierzu.

• Co mówili ludzie, że ma się stać, gdyby złamali swoje przymierze, zgodnie z wersetami: 
Alma 46:21–22?

• Jak to pomaga wam zrozumieć powagę i znaczenie przymierzy, które zawieramy  
z Bogiem?

Przypomnij uczniom, że Moroni i jego lud mieli wrogów, którzy pragnęli ich zgładzić.

• Co, według Moroniego, mogło doprowadzić ten lud do zagłady — Alma 46:18?

Napisz na tablicy: Jeśli będziemy dochowywać swoich przymierzy, Bóg…

Zachęć uczniów, aby powiedzieli, jak uzupełniliby to zdanie w oparciu o to, czego nauczyli 
się z wersetów: Alma 46:18–22. Poproś też, aby podali przykład, skąd wiedzą, że to zdanie 
jest prawdziwe. Mogą paść różne odpowiedzi. Podsumuj je, uzupełniając zdanie na tablicy 
w następujący sposób: Jeśli będziemy dochowywać swoich przymierzy, Bóg będzie nas 
błogosławił. Zachęć uczniów, aby studiując pozostałą część Księgi Almy, starali się znaleźć 
dowody, które potwierdzają prawdziwość tej zasady. Możesz opowiedzieć o sytuacji, kiedy 
Pan pobłogosławił cię za uszanowanie twoich przymierzy.

Podsumuj wersety: Alma 46:29–41. Wyjaśnij, że Amalikiasz i jego naśladowcy zrozumieli, 
że są w mniejszości, więc udali się do kraju Nefi i chcieli przyłączyć się do Lamanitów. Ar-
mia Moroniego uniemożliwiła dotarcie do celu większości ludzi z grupy Amalikiasza. Wielu 
z naśladowców Amalikiasza zawarło przymierze, że będą bronić wolności. Nieliczni, którzy 
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odmówili zawarcia przymierza, zostali zabici. Amalikiaszowi i niewielkiej grupce jego ludzi 
udało się umknąć i przyłączyć do Lamanitów.

Alma 47
Amalikiasz podstępem zostaje królem Lamanitów
Zapytaj uczniów, jak by się czuli, gdyby brali udział w jakimś meczu lub rywalizowali w 
innego rodzaju konkursie i mieli w posiadaniu książkę, zawierającą listę rzeczy, które ich 
przeciwnik zamierza zrobić, aby odnieść zwycięstwo. Powiedz im, że odnosząc do siebie 
treść rozdziału: Alma 47, możemy poznać ważne lekcje na temat taktyki, którą Szatan chce 
zastosować przeciwko nam.

Podsumuj wersety: Alma 47:1–6, mówiąc uczniom, że Amalikiasz nie zrezygnował ze 
swego zamiaru, by zdobyć władzę nad Nefitami. Uknuł szczwany plan, by zdetronizować 
króla Lamanitów i zająć jego miejsce, a potem móc poprowadzić Lamanitów do walki z 
Nefitami. Kiedy Amalikiasz przyłączył się do Lamanitów, zdobył przychylność króla, który 
powierzył mu dowództwo nad częścią lamanickiej armii. Król nakazał Amalikiaszowi i jego 
oddziałom, aby ścigali zbuntowaną część armii Lamanitów, której przewodził człowiek o 
imieniu Lehonti. Amalikiasz otrzymał rozkaz, by zmusić armię Lehontiego do stanięcia 
przeciwko Nefitom, ale on miał inne plany.

Poproś uczniów o przestudiowanie wersetów: Alma 47:7–19 z perspektywy Lehontiego — 
rolę Amalikiasza odgrywa Szatan. Poproś, by po cichu przeczytali fragment: Alma 47:7–10 
i zobaczyli, dokąd udał się Lehonti, by bronić swej armii i do czego starał się go przekonać 
Amalikiasz.

• Gdzie Lehonti zgromadził swą armię w przygotowaniu do bitwy? Jaką przewagę zyskuje 
armia, która znajduje się w punkcie położonym powyżej pozycji wroga?

• Czego Amalikiasz chciał od Lehontiego? Jakie sztuczki stosuje Szatan, aby skłonić nas 
do zejścia z góry? (Przykładowe odpowiedzi: kusi nas, abyśmy obniżyli swoje normy i 
zachęca, abyśmy chodzili w miejsca, gdzie nasza duchowość narażona jest na niebezpie-
czeństwo).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 47:11–19. Poproś po-
zostałych uczniów, aby śledzili tekst i zastanowili się, pod jakim względem taktyka obrana 
przez Amalikiasza przypomina sposób, w jaki stara się nas zniszczyć Szatan.

• W jaki sposób taktyka Amalikiasza przypomina sposób działania Szatana, który stara 
się nas zniszczyć? (Możliwe odpowiedzi: Szatan jest wytrwały, zwodniczy, podstępny i 
bezwzględny).

• Jakie znacie przykłady tego, kiedy Szatan stara się nas „stopniowo” zatruć?

Podsumuj fragment: Alma 47:20–36, wyjaśniając, że Amalikiasz nadal zwodził i mordo-
wał, aż został królem Lamanitów. Podkreśl też, że zamiary i sposób działania Amalikiasza 
bardzo przypominają zamiary i sposób działania Szatana wobec nas. Zapisz na tablicy na-
stępującą zasadę: Szatan pragnie nas zniszczyć, stopniowo kusi nas, abyśmy obniżali 
swoje normy.

Alma 48
Kapitan Moroni inspiruje Nefitów, by byli gotowi i wierni
Poproś uczniów, by przeczytali po cichu wersety: Alma 48:7–10 i zobaczyli, co robił Moroni 
w czasie, gdy Amalikiasz zabiegał o władzę pośród Lamanitów.

• Co robił Moroni, kiedy Amalikiasz starał się zdobyć władzę nad Lamanitami?

• Co zrobił Moroni, aby umocnić swój lud i miasta na przyszłe ataki? Jakim miejscom 
Moroni poświęcił szczególną uwagę?

Daj uczniom czas, by zastanowili się nad słabszymi obszarami swojego życia i nad tym, co 
mogą zrobić, aby je umocnić. Poproś, aby zapisali swoje przemyślenia.

• Dlaczego Moroni tak bardzo trudził się nad tym, by uzbroić ludzi na wypadek ataku 
wrogów — Alma 48:10? (Podkreśl, że Moroni chciał pomóc Nefitom zachować wolność 
do życia zgodnie z ich religią).
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• Jakie znacie przykłady rzeczy, których nauczają współcześni przywódcy Kościoła, aby 
umocnić słabsze obszary naszej duchowości?

• Dlaczego przywódcy Kościoła tak bardzo się trudzą, aby umocnić nas duchowo?

Zapewnij uczniów, że kiedy podążamy za radami sług Pana, jesteśmy uzbrojeni prze-
ciwko pokusom.

Zachęć uczniów, aby w kolejnych rozdziałach księgi Almy zwrócili baczną uwagę na znacze-
nie dotrzymywania przymierzy oraz umacniania się, by móc przeciwstawić się Szatanowi.
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Wprowadzenie
Przygotowania defensywne Moroniego odegrały 
istotną rolę w obronie Nefitów przed wrogami. Nefi-
tom udawało się bronić przed Lamanitami do czasu, 
kiedy rebelia i niegodziwość pośród nich sprawiła, 

że zaczęli słabnąć. Morianton i ludzie króla dążyli do 
rozłamu i wzbudzali spory pośród ludu. Moroni starał 
się eliminować podziały, łagodzić spory i zaprowadzać 
spokój.
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Alma 49–51

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 49; 50:1–24
Nefici budują fortyfikacje, powodzi im się i zachowują swoje swobody
Przeczytaj klasie poniższą scenkę i zadaj towarzyszące jej pytania (lub stwórz własny sce-
nariusz i listę pytań):

Młody mężczyzna czuł się zmęczony, ale nie chciał jeszcze kłaść się spać, więc zaczął szu-
kać czegoś w Internecie. Poczuł, że kusi go, aby odwiedzić strony, które zawierały zdjęcia 
pornograficzne.

• Jakie przygotowania mógł poczynić ten młody człowiek, aby uniknąć pokusy?

• Co mógł zrobić, żeby unikać tej pokusy w przyszłości?

Wyjaśnij uczniom, że podczas studiowania rozdziałów: Alma 49–51 mogą szukać, w jaki 
sposób przygotowania Moroniego przeciwko Lamanitom można przyrównać do przygoto-
wań, jakie my powinniśmy czynić przeciwko pokusom Szatana w dzisiejszych czasach.

Wyjaśnij, że kiedy Amalikiasz podburzał armię Lamanitów do bitwy, kapitan Moroni 
umacniał miasta Nefitów. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 49:1,6–
7. Poproś, aby zastanowili się, jak przygotowania kapitana Moroniego, by powstrzymać La-
manitów, można porównać do naszej konieczności przygotowywania się na ataki Szatana. 
Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragmenty: Alma 49:2–4; 50:1–6 i zobaczyli, jak 
Nefici przygotowywali się na przyszłe ataki Lamanitów.

• Gdybyście byli żołnierzami w armii Lamanitów, jak byście się poczuli, widząc te fortyfi-
kacje po raz pierwszy?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 49:8–12. Niech klasa 
śledzi tekst i szuka, jak Lamanici zareagowali na przygotowania Nefitów.

• Co zrobili Lamanici, kiedy zobaczyli, że Ammonihah zostało uzbrojone? (Wycofali się).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta Ja-
mesa E. Fausta z Rady Prezydenta Kościoła:

„Szatan jest naszym największym wrogiem, który dzień i noc trudzi się, by nas zniszczyć. 
Jednakże obawa przed mocą Szatana nie musi nas paraliżować. On nie ma nad nami mocy, 
dopóki mu na to nie pozwolimy. W istocie jest on tchórzem i jeśli będziemy twardo stać na 
swojej pozycji, wycofa się” („Be Not Afraid”, Ensign, październik 2002, str. 4).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 49:18–20, 23. Niech 
pozostali uczniowie śledzą tekst i zastanowią się, jak możemy wykorzystać przygotowania 
Nefitów do bitwy jako wzorzec przygotowania się na duchową walkę z Szatanem.

• Kapitan Moroni trudził się, aby obronić Nefitów przed Lamanitami. Jak nasi przywódcy 
trudzą się, aby nas bronić i ochraniać przed przeciwnikiem?

• Co możemy zrobić, aby wybudować wysokie mury obronne przeciwko pokusom Sza-
tana? (Przykładowe odpowiedzi: głęboka codzienna modlitwa, codzienne studiowanie 
pism świętych, regularne uczęszczanie do Kościoła, służba bliźnim i post).

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania odpowiedzieli 
na poniższe pytania. (Możesz zapisać je przed lekcją na tablicy).

Dostosowywanie 
scenek rodzajowych
Posiadasz najlepszą 
wiedzę na temat kultury 
i osobowości swoich 
uczniów oraz na temat 
pokus, z jakimi się bo-
rykają. Wybieraj scenki, 
które pozwolą uczniom 
zastanowić się nad 
czymś, co znają z włas-
nego życia. Dzięki temu 
Duch Święty będzie miał 
okazję, by podpowiadać 
uczniom wedle ich po-
trzeb. Jeśli będziesz szu-
kać przewodnictwa Ojca 
w Niebie, On pomoże 
ci dostosować scenki z 
podręcznika tak, by le-
piej przystawały do życia 
twoich uczniów.
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• Jak opisałbyś swoje codzienne starania, by wzmacniać swoje duchowe mury obronne?

• Wybierz jedną rzecz, którą robisz, żeby wzmocnić się duchowo i jedną rzecz, której nie 
robisz. Co możesz zrobić, aby zwiększyć skuteczność tej czynności, by umocnić się prze-
ciwko atakom zła?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 49:28–30. Poproś 
uczniów o wskazanie, kto jeszcze, oprócz Moroniego, trudził się, aby obronić Nefitów 
przed Lamanitami. Podkreśl, że pomagając Nefitom żyć w prawości, Helaman i jego bracia 
pomagali im otrzymać błogosławieństwa i ochronę Pana.

Daj uczniom czas na przestudiowanie wersetów: Alma 50:10–12. Niech potem omówią 
z którymś z kolegów z grupy poniższe scenki. (Jeśli to możliwe, przygotuj kopie scenek 
przed lekcją. Jeśli nie ma takiej możliwości, odczytuj scenki pojedynczo i dawaj uczniom 
czas na omówienie każdej z nich).

 1. Moroni „[odciął] wpływy Lamanitów”. W jaki sposób młoda kobieta może „odciąć” się 
od plotkowania, kiedy spotyka się z koleżankami w przerwie obiadowej?

 2. Moroni umocnił linię, czyli granicę, między Nefitami a Lamanitami. Jak młody mężczy-
zna i młoda kobieta mogą umocnić linię między zachowywaniem prawa czystości moral-
nej a przekroczeniem granicy niemoralności?

 3. Armie Moroniego budowały fortyfikacje, aby zabezpieczyć ludzi przed wrogami. Młody 
mężczyzna jest świadomy, że zbyt wiele czasu spędza, korzystając z mediów społeczno-
ściowych (w Internecie lub za pośrednictwem telefonu komórkowego). To zachowanie 
zdaje się zmniejszać jego troskę o najbliższą rodzinę i sprawia, że zaniedbuje on swoje 
domowe obowiązki. Co może zrobić, żeby umocnić i zabezpieczyć swoje więzi z rodziną?

Poproś kilku uczniów o podsumowanie, czego nauczyli się na podstawie postępowania 
kapitana Moroniego o tym, jak możemy bronić się przed atakami przeciwnika. Upewnij się, 
że uczniowie rozumieją, że jeśli będziemy przygotowani, będziemy mogli odeprzeć 
ataki (pokusy) przeciwnika. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 50:1. Zapytaj uczniów:

• Biorąc pod uwagę sukces, jaki przyniosły przygotowania kapitana Moroniego, jakie 
dodatkowe wnioski możemy wyciągnąć z tego wersetu? (Moroni „nie zaprzestał” przy-
gotowań; cały czas wzmacniał system obronny, nawet kiedy nie było bezpośredniego 
zagrożenia).

Aby pomóc uczniom docenić potrzebę ciągłego umacniania duchowej linii obrony, prze-
czytaj wypowiedź Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła:

„W miarę jak otaczające nas moce stają się coraz potężniejsze, duchowa siła, 
która kiedyś była wystarczająca, 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 zdo-
być, powiększą się w stopniu, którego na własną zgubę nie doceniamy” 
(„ Always”, Ensign, październik 1999, str. 9).

Napisz na tablicy:

Będę się przygotowywać, by oprzeć się pokusie poprzez…

Będę trwał wiernie, kiedy…

Poproś uczniów, aby uzupełnili te zdania w swoich notatnikach lub dziennikach do studio-
wania. Kiedy skończą pisać, przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta Ben-
sona. (Możesz zachęcić uczniów, by zapisali to zdanie w swoich pismach świętych obok 
wersetu: Alma 50:10–12).

„Lepiej jest przygotować się i zapobiegać, niż naprawiać i pokutować” (The Teachings of 
Ezra Taft Benson [1988], str. 285).

• Jak myślicie, dlaczego to zdanie jest prawdziwe? Kiedy widzieliście przykład zasady, 
której to zdanie naucza?

Wyjaśnij, że przygotowania Nefitów doprowadziły do kilku lat wielkiego dobrobytu i po-
koju. Zwróć uwagę, że Amalikiasz przeklął Boga, ponieważ został pokonany, Nefici zaś 
„dziękowali Panu, swemu Bogu” (Alma 49:28).

Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że mają przyjaciela, który mieszka w miejscu, gdzie 
toczą się krwawe walki. Z powodu chaosu, jaki go otacza, ma on poczucie, że nie sposób 
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jest znaleźć spokój i szczęście. Napisz na tablicy poniższy odsyłacz do pism świętych: Alma 
50:18–23. Zachęć uczniów, aby przeczytali ten fragment i ułożyli odpowiedź, jaką mogliby 
dać swojemu przyjacielowi. Niech kilkoro z nich podzieli się swoimi przemyśleniami. Jedną 
z prawd, które mogą poruszyć w swoich odpowiedziach, jest to, że wierność Bogu przy-
nosi szczęście nawet pośród zgiełku i zamieszania. (Możesz zapisać tę zasadę na ta-
blicy). Pomóż uczniom zrozumieć, że ta prawda odnosi się nie tylko do wojny, lecz również 
do osobistych wyzwań, takich jak kłopoty finansowe, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, 
problemy w relacjach z członkami rodziny oraz klęski żywiołowe.

• W oparciu o wersety: Alma 50:18–23 powiedzcie, dlaczego Nefici zaznali okresu szczęśli-
wości?

• Kiedy czuliście, że Pan udziela wam Swej mocy i błogosławieństw za to, że byliście po-
słuszni i umocniliście swoją obronę przed pokusą?

• Kiedy Pan pobłogosławił was lub kogoś, kogo znacie, dobrobytem, spokojem i szczę-
ściem pośród piętrzących się wokół trudności? (Kiedy uczniowie odpowiedzą, możesz 
podzielić się przykładem z własnego życia).

Alma 50:25–40; 51
Obrona Nefitów słabnie, a Moroni zmaga się z buntem pośród własnego ludu
(Uwaga: Z uwagi na długość dzisiejszej lekcji, możesz być zmuszony do podsumowania 
reszty materiału. Jeśli się na to zdecydujesz, wyjaśnij, że wersety: Alma 50:25–40 zawierają 
historię o buncie Moriantona, o jego śmierci oraz o mianowaniu Pahorana na naczelnego 
sędziego. Alma 51 opowiada o grupie nazywanej rojalistami, która próbowała zmienić 
prawo i pozwolić, by Nefitami rządził król. Ich próby spełzły na niczym. Uniesieni gniewem 
z powodu swej porażki rojaliści odmówili stanięcia do walki z Amalikiaszem i Lamanitami, 
którzy wyruszyli na wojnę z Nefitami. Zgodnie z prawem Moroni zażądał, aby walczyli 
lub zostali ukarani. Armia Amalikiasza zajęła wiele miast i wielu Nefitów zostało zabitych. 
Kiedy Amalikiasz starał się zdobyć kraj Obfitość, napotkał na swej drodze Teankuma i jego 
armię. Teankum zabił Amalikiasza i zakończył marsz armii Lamanitów).

Zapisz na tablicy następujące zdanie: W jedności trwamy, podzieleni upadamy.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Alma 50:25–26 i odnalezienie w każ-
dym z nich słów, które opisują przyczynę rozłamu pośród Nefitów.

• Co było przyczyną rozłamu pośród ludu?

Podsumuj resztę rozdziału: Alma 50, wyjaśniając, że Morianton i jego ludzie chcieli zo-
stawić Nefitów i uciec do kraju na północy. Moroni obawiał się, że rozłam doprowadzi do 
utraty wolności przez Nefitów. Wysłał armię pod wodzą mężczyzny o imieniu Teankum, 
aby powstrzymał lud Moriantona przed ucieczką. Armia Teankuma zatrzymała lud Morian-
tona, a sam Morianton został zabity. Reszta ludu „[złożyła przysięgę], że zachowają pokój” 
(Alma 50:36). Niedługo po buncie Moriantona niebezpieczny rozłam polityczny pojawił się 
pośród ludu Nefiego. Część Nefitów domagała się usunięcia Pahorana ze stanowiska sę-
dziego i zastąpienia go królem. Pozostali chcieli pozostać przy systemie władzy sędziów.

Poproś uczniów, aby zbadali wersety: Alma 51:5–6 i odnaleźli nazwy obu tych ugrupowań 
(rojaliści i wolnościowcy). Daj uczniom czas na odnalezienie w wersecie: Alma 51:8 moty-
wów, jakie przyświecały rojalistom.

Zapisz na tablicy następującą prawdę: Podziały i niezgoda niszczą nasz spokój.

• W jaki sposób zasada ta jest widoczna w opisie rozłamu i sporów znajdującym się w 
rozdziałach: Alma 50 i 51?

• Co możecie robić na łonie rodziny, wśród przyjaciół, w swojej społeczności dla zażegna-
nia sporów?

• Czy widzieliście kiedyś, jak poczucie jedności błogosławi siłą rodzinę, kworum czy klasę?

Złóż świadectwo o tych prawdach, które czujesz natchnienie podkreślić. Przypomnij 
uczniom, że kilka kolejnych lekcji dostarczy im więcej okazji do rozpoznawania zasad i lek-
cji, jakie płyną z wojen między Nefitami i Lamanitami.
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Wprowadzenie
Na tym etapie wojny z Lamanitami Nefici utracili wiele 
miast z powodu panujących wśród nich sporów. Mo-
roni, Teankum i Lehi zajęli miasto Mulek i pokonali 
jedną z największych armii Lamanitów. Moroni od-
mówił żądaniu Ammorona, przywódcy Lamanitów, by 
wymienić jeńców i przeprowadził plan, aby uwolnić 
pojmanych Nefitów bez rozlewu krwi. Moroni trwał 

wiernie i nie układał się z niegodziwym Ammoronem i 
jego naśladowcami.

Uwaga: Ta lekcja koncentruje się na wydarzeniach z 
życia Moroniego, Teankuma i Lehiego. Podczas kolejnej 
lekcji uczniowie dowiedzą się więcej o dwóch tysiącach 
dzielnych wojowników Helamana, o których wspomina 
fragment: Alma 53:16–23.

LEKCJA 103

Alma 52–55

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 52–53
Moroni, Teankum i Lehi trudzą się razem, by pokonać Lamanitów
Przed rozpoczęciem lekcji zapisz na tablicy następujące zdanie:

„Dzisiejsza młodzież dorasta na terytorium wroga” (Prezydent Boyd K. Packer).

Na rozpoczęcie lekcji poproś jednego z uczniów, aby przeczytał to zdanie. Następnie  zapytaj:

• Kto jest wrogiem? (Szatan).

• Jakie dowody na wpływ Szatana widzicie w świecie, który was otacza? (Uczniowie mogą 
wymienić nieprzyzwoite słownictwo i stroje, nieuczciwe i niemoralne zachowanie oraz 
pokusy promowane często w mediach i za pośrednictwem nowinek techniki).

Zachęć uczniów, aby rozważyli, jak mogą porównać wyzwania, z którymi się zmagają, do 
wydarzeń i sytuacji opisanych w rozdziałach: Alma 52–55. Następnie przeczytaj dalszą 
część wypowiedzi Prezydenta Packera:

„Dzisiejsza młodzież dorasta na terytorium wroga, na którym panują coraz niższe normy 
moralne. Jednak jako sługa Pana obiecuję, że będziecie chronieni i osłaniani przed atakami 
przeciwnika, jeśli dacie posłuch podszeptom, które pochodzą od Ducha Świętego” („Rada 
dla młodzieży”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 18).

Zachęć uczniów, aby szukali przewodnictwa Ducha Świętego, aby mogli przeciwstawić 
się złu.

Przypomnij uczniom, że kiedy Moroni tłumił rebelię rojalistów, Lamanici zajęli wiele 
umocnionych nefickich miast (zob. Alma 51:26). Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali 
werset: Alma 52:14 i poszukali, jak Moroni opisał ówczesną sytuację Nefitów. Poproś jed-
nego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 53:9. Poproś klasę o określenie, dla-
czego sytuacja Nefitów była groźna.

• W jaki sposób ludzie doprowadzają do sytuacji, które zagrażają ich duchowości?

Napisz na tablicy następujący odsyłacz do pism świętych: Alma 52:5–10, 16–19. Aby po-
móc uczniom zrozumieć kontekst i kolejność wydarzeń w tych wersetach, poproś dwóch 
uczniów o przeczytanie na głos podsumowań rozdziałów: Alma 52 i 53. Następnie zachęć 
uczniów do przestudiowania wersetów, które zapisałeś na tablicy i odszukanie zasad, które 
mogą im pomóc unikać zła i się mu przeciwstawiać. Po jakimś czasie zapytaj:

• Jakich zasad możemy się nauczyć z tych wersetów? (Pośród innych zasad uczniowie 
mogą rozpoznać następującą prawdę: Jeśli będziemy unikać twierdz przeciwnika, 
będziemy mogli lepiej unikać pokus i się im opierać).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o prawdziwych miejscach, spotkaniach towarzyskich czy 
sytuacjach, gdzie korzysta się z techniki (np. Internetu), co ich zdaniem może prowadzić do 
zagrożeń w ich życiu.

Pomaganie uczniom 
w odnajdowaniu 
sugerowanych zasad
Wiele zasad nie jest 
sformułowanych przez 
autorów pism świętych 
bezpośrednio. Często 
zasada może być wple-
ciona w historię lub w 
jakieś wydarzenie czy 
przypowieść. Może ją 
ilustrować cały tom 
pism świętych, księga, 
rozdział lub pojedynczy 
werset. Sugerowane 
zasady można często 
odkryć, analizując postę-
powanie i postawy osób 
lub grup ludzi w pismach 
świętych, a następnie 
rozpoznawanie konse-
kwencji ich zachowania.
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Wyjaśnij, że Mormon opisał walkę Teankuma z Lamanitami, używając takich słów, jak bro-
nić, obwarowywać, zabezpieczać, nękać i wzmacniać. Poproś uczniów, aby się zastanowili, co 
powinno być może zostać wygnane czy wypędzone z ich życia, aby mogli być lepiej zabez-
pieczeni duchowo.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 52:19. Zapytaj uczniów:

• Co zrobili przywódcy Nefitów przed wyruszeniem do walki? (Odbyli naradę wojenną).

• W jakim sensie narada rodzinna czy rada kościelna może przypominać „naradę wo-
jenną”? W jaki sposób takie narady umacniają nas do walki z przeciwnikiem?

Podsumuj wersety: Alma 52:20–40 i rozdział: Alma 53, wyjaśniając, że po naradzie wo-
jennej kapitan Moroni i jego armie ponownie zajęły miasto Mulek, ponieważ udało im się 
wywabić Lamanitów poza mury ich obwarowań. Nefici pojmali wielu Lamanitów i wysłali 
ich do pracy przy umacnianiu murów miasta Obfitość. Jednakże w innych częściach kraju 
Lamanici odnosili sukcesy, a było to spowodowane rozłamami pośród Nefitów.

Alma 54–55
Moroni odrzuca warunki wymiany jeńców zaproponowane przez Ammorona i 
fortelem uwalnia uwięzionych Nefitów
Wyjaśnij, że rozdział: Alma 54 jest zapisem listów przesyłanych między Ammoronem (kró-
lem Lamanitów) a kapitanem Moronim. Wcześniej Lamanici i Nefici pojmali wielu jeńców. 
Ten rozdział zawiera odpowiedź, jaką Moroni wysłał na żądanie Ammoronowi, aby Lama-
nici i Nefici wymienili się jeńcami.

Wyjaśnij, że wersety: Alma 54:9–12 to słowa kapitana Moroniego skierowane do Ammo-
rona. Zachęć jednego z uczniów do głośnego odczytania tych wersetów. Następnie poproś 
innego ucznia o przeczytanie odpowiedzi Ammorona w wersetach: Alma 54:18–20.

• Czym różniły się pobudki do wymiany jeńców Moroniego od motywacji, jaką kierował 
się Ammoron? (Zwróć uwagę, że Moroni troszczył się o rodziny, zaś Ammoron jedynie o 
wojowników, ponieważ chciał zniszczyć Nefitów).

• Jak wypowiedzi Ammorona w wersetach: Alma 54:18–20 odzwierciedlają powody, dla 
których Szatan walczy z nami?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 55:1–2. Poproś, aby po-
zostali uczniowie odszukali, jak Moroni odpowiedział na żądania Ammorona.

• Dlaczego Moroni nie chciał spełnić żądań Ammorona? (Wiedział, że Ammoron kłamie i 
nie chciał, by miał on jeszcze więcej władzy).

• Czego możemy się nauczyć z odpowiedzi, jakiej Moroni udzielił Ammoronowi? (Choć 
uczniowie mogą wymienić wiele różnych prawd, upewnij się, że rozumieją, iż kiedy 
wiernie bronimy tego, co słuszne, możemy oprzeć się złym wpływom, które chcą 
nami zawładnąć).

Poniższa wypowiedź Józefa Smitha może nam pomóc w omówieniu tych wersetów:

„Szatan nie może zwieść nas swoimi pokusami, jeśli w naszych sercach nie zgodzimy się 
na to i nie ulegniemy” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], str. 213).

„Diabeł nie ma nad nami władzy, jeśli mu na to nie pozwolimy” (Teachings of Presidents of 
the Church: Joseph Smith, str. 214).

Napisz na tablicy następujący odsyłacz do pism świętych: Alma 55:15–24, 28–31.

Wyjaśnij, że w rozdziale: Alma 55 uczymy się, że kapitan Moroni fortelem (podstępem 
wykorzystywanym podczas wojny dla zmylenia przeciwnika) uwolnił Nefitów pojmanych 
w mieście Gid. W wersecie: Alma 55:3–14 czytamy, że Moroniemu udało się wykorzystać 
żołnierza Nefitów o imieniu Laman do upicia lamanickich strażników pilnujących pojma-
nych Nefitów. Zachęć uczniów, aby po cichu przeczytali wersety, które zapisałeś na tablicy 
i odnaleźli, co zrobił kapitan Moroni, kiedy okrążył Lamanitów w mieście Gid. Przypomnij 
uczniom, żeby podczas studiowania szukali zasad. Po jakimś czasie poproś ich, aby opo-
wiedzieli, czego się dowiedzieli. Możesz zapytać:

• Czego te wersety uczą na temat Moroniego?

Napisz na tablicy następujące zdanie i poproś uczniów, aby je uzupełnili:

Nie mamy się lubować w… ; lecz mamy się lubować w…
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• Jak możemy odnieść do siebie przykład Moroniego, żeby nie lubować się w rozlewie 
krwi? Na przykład, jak możemy zastosować przykład Moroniego do rzeczy, które czy-
tamy, oglądamy i go gier, w które gramy?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującym pytaniem:

• Jak sądzicie, czego Mormon chciał was nauczyć podczas dzisiejszej lekcji, a co pomoże 
wam pozostać wiernymi podczas walki z przeciwnikiem?

Możesz wyznaczyć uczniom kilka minut na napisanie w notatnikach lub dziennikach do 
studiowania o tym, co zrobią, aby nie wkraczać na terytorium przeciwnika i wytrwale zno-
sić jego ataki.

Na zakończenie złóż świadectwo o prawdach, które omawialiście podczas dzisiejszej lekcji.

Dodatkowe pomysły dotyczące 
nauczania
Alma 53:20–21. Postępowanie sprawiedliwie 
przed Bogiem

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos frag-
mentu:  Alma 53:20–21.

• Co to znaczy postępować sprawiedliwie przed Bo-
giem?

Poproś uczniów, aby się zastanowili, co mogą zrobić, 
żeby „można było na nich polegać we wszystkim, co 
im powierzono” tak, jak na młodych wojownikach. 
Przeczytaj następującą wypowiedź, w której Prezydent 
George Albert Smith dzieli się mądrymi radami, które 
otrzymał od swego dziadka George’a A. Smitha:

„Mój dziadek zwykł mawiać do swojej rodziny: ‘Istnieje 
dobrze zdefiniowana linia demarkacyjna pomiędzy 
terytorium Pana i terytorium diabła. Jeśli będziecie 
pozostawać po Pańskiej stronie linii, będziecie pod Jego 
wpływem i nie będziecie mieć pragnienia, by czynić 
zło, ale jeśli przejdziecie na stronę diabła choć o cal, 
znajdziecie się w mocy kusiciela, a jeśli odniesie on suk-
ces, nie będziecie w stanie myśleć, czy rozumować we 
właściwy sposób, ponieważ stracicie Ducha Pana’.

Kiedy odczuwałem pokusę, by coś zrobić, zadawałem 
sobie pytanie: ‘Po której stronie linii się znajduję?’. Jeśli 
postanawiałem, że będę po bezpiecznej stronie, po 
stronie Pana, za każdym razem postępowałem wła-
ściwie. Więc kiedy nadejdzie pokusa, zastanówcie się 
w duchu modlitwy nad swoim problemem, a wpływ 
Pana pomoże wam w podjęciu mądrej decyzji. Bezpie-
czeństwo znajdziemy tylko po stronie Pana” („A Faith 
Founded upon Truth”, Deseret News, 17 czerwca 1944, 
Church section, str. 9).

Rozważ narysowanie pionowej linii dzielącej tablicę na 
pół. Jedną stronę oznacz jako Terytorium Pana, a drugą 
jako Terytorium diabła. Zapytaj uczniów:

• W odniesieniu do linii rozdzielającej te dwa terytoria, 
gdzie znajduje się najbezpieczniejsze miejsce? (Po 
stronie Pana, tak daleko od linii, jak tylko to moż-
liwe).

• Jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą staranie się, 
by żyć po stronie Pana, lecz możliwie najbliżej linii 
granicznej?

• Co pomaga wam trzymać się z dala od tej linii?
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Wprowadzenie
Helaman i kapitan Moroni walczyli z Lamanitami w 
różnych częściach kraju. Helaman wysłał do Moroniego 
list z opisem bitew, jakie jego armia stoczyła z Lamani-
tami. Wyraził w nim też pewność w wiarę 2060 młodych 

wojowników, którzy do niego dołączyli. Helaman opisał 
również, co jego armia zrobiła, aby zwyciężyć bitwy i 
otrzymywać nadzieję i siłę w trudnych chwilach.

LEKCJA 104

Alma 56–58

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 56
Armie Antipusa i Helamana pokonują najsilniejszą armię Lamanitów
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek otrzymali list lub wiadomość, która dodała im sił i po-
mogła przetrwać jakiś trudny okres. Wyjaśnij, że rozdziały: Alma 56–58 zawierają treść listu, 
który Helaman napisał do kapitana Moroniego w trudnym okresie wojny. Poproś uczniów 
o przeczytanie fragmentu: Alma 59:1–2 i odkrycie, jak kapitan Moroni zareagował na ten 
list. Zachęć uczniów, aby studiując list, starali się odnaleźć powody, dlaczego kapitan Mo-
roni mógł się radować, pomimo że znajdował się w trudnym położeniu.

Podsumuj wersety: Alma 56:2–17 wyjaśniając, że Helaman dowodził niewielką armią skła-
dającą się z 2000 synów Anti- Nefi- Lehitów, czyli ludu Ammona. Tych żołnierzy często na-
zywa się dwoma tysiącami młodych wojowników.  Rodzice tych młodych mężczyzn zawarli 
przymierze, że już nigdy nie wezmą do rąk broni. Młodzi mężczyźni nie byli objęci tym sa-
mym przymierzem, więc na ochotnika zgłosili się do obrony swych rodziców i pozostałych 
Nefitów, kiedy zaczęła im zagrażać armia Lamanitów.

Wyjaśnij, że Helaman poprowadził 2000 młodych wojowników do miasta Judea, aby 
wesprzeć armię Nefitów, którą dowodził Antipus. Lamanici zajęli wiele nefickich miast i 
znacznie uszczuplili armię Antipusa. Antipus radował się, kiedy Helaman dotarł do niego 
ze swoimi żołnierzami, aby go wesprzeć.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 53:17–21 i poszukali słów oraz 
wyrażeń, które opisują duchową siłę, jaką ci młodzi mężczyźni natchnęli całą armię. Kiedy 
będą czytać, narysuj na tablicy poniższy schemat. Poproś kilku uczniów, aby podeszli do ta-
blicy i wypisali odnalezione przez siebie słowa i wyrażenia pod nagłówkiem „Przed bitwą”.

• Co, waszym zdaniem, miał na myśli Helaman, kiedy opisywał 2000 młodych wojow-
ników jako „[ludzi] prawdy i rozsądku”? (Możesz wyjaśnić, że rozsądek oznacza tu 
powagę, spokój i samokontrolę).

• Jak cechy wymienione na tablicy mogą pomagać nam stawiać czoła duchowym bitwom i 
innym wyzwaniom?

Krótko podsumuj początek pierwszej bitwy młodych wojowników opisany w wersetach: 
Alma 56:29–43. Antipus wykorzystał Helamana i jego 2000 wojowników jako przynętę, by 
wywabić najsilniejszą armię Lamanitów z miasta Antiparah. Większość armii Lamanitów 
opuściła Antiparah, by ścigać armię Helamana, co dało Antipusowi szansę, by zaskoczyć 
ich atakiem od tyłu. Kiedy armia Antipusa dogoniła armię Lamanitów, zaatakowała ją we-
dług ustalonego planu. Kiedy Lamanici przestali ścigać armię Helamana, ten nie mógł się 
zorientować, czy armia Lamanitów stara się wciągnąć jego wojowników w pułapkę lub też 

Przed bitwą W trakcie bitwy

Młody wojownik/Młody Święty w Dniach Ostatnich
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czy armia Antipusa starła się z Lamanitami na tyłach. Helaman i jego młodzi wojownicy 
musieli zdecydować, czy kontynuować ucieczkę, czy zaatakować Lamanitów.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Alma 56:44–48. Poproś, aby poszukali słów 
i wyrażeń, które dowodzą, że ci młodzi mężczyźni działali z wiarą. Poproś kilkoro uczniów, aby 
zapisali odnalezione przez siebie określenia na tablicy pod nagłówkiem „W trakcie bitwy”.

• W co ci młodzi mężczyźni nie wątpili? (Że Bóg ich ocali).

• Dlaczego nie wątpili, że Bóg ich ocali?

• W jaki sposób cechy, które wykształcili w sobie przed bitwą, pomogły im w trakcie walki?

Zapisz na tablicy następującą prawdę: Kiedy działamy z wiarą, możemy otrzymać siłę od 
Boga. Zachęć uczniów, aby szukali potwierdzenia tej prawdy, studiując rozdział: Alma 56.

Podsumuj wersety: Alma 56:49–53, wyjaśniając, że armia Helamana odnalazła armię Anti-
pusa, która była w opałach. Antipus i wielu innych dowódców polegli, a strudzeni i wyczer-
pani Nefici niemal się już poddali.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 56:54–56. Niech klasa śle-
dzi tekst i odszuka, w jaki sposób Bóg pobłogosławił wojowników Helamana za ich wiarę.

• Jak, waszym zdaniem, duchowe cechy wymienione na tablicy przyczyniły się do wydarzeń 
opisanych w wersecie: Alma 56:56?

• Kiedy wy lub ktoś, kogo znacie, działaliście z wiarą i otrzymaliście od Boga siłę w trudnej 
sytuacji?

Alma 57
Helaman i jego młodzi wojownicy przejmują z powrotem miasto Kumeni i zostają 
zachowani w bitwie
Wyjaśnij, że rozdział: Alma 57 jest kontynuacją listu Helamana do kapitana Moroniego. 
Rozpoczyna się od opisu, jak Nefici odbili Lamanitom dwa miasta. W tym czasie Helaman 
otrzymał 6000 ludzi, by wzmocnili jego armię oraz kolejnych 60 synów ludu Ammona. 
 Lamanici również otrzymali posiłki i nadal obwarowywali zajęte przez siebie miasta.

Zwróć uwagę, że w jednej z bitew Lamanici niemal przemogli Nefitów (zob. Alma 57:18). 
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Alma 57:19–22 i odnalezienie powodu, 
dla którego Nefici zostali zachowani.

• Dlaczego Nefitom udało się wytrwać w walce w Lamanitami?

• Helaman powiedział, że jego wojownicy „byli posłuszni, wykonując ściśle każdy rozkaz” 
(Alma 57:21). Jak myślicie, co to znaczy? W jaki sposób to posłuszeństwo było wyrazem 
ich wiary?

Aby uzupełnić odpowiedzi uczniów, przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Russella M. 
Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„[Zetkniecie] się z ludźmi, którzy będą wybierać, których przykazań prze-
strzegać i będą ignorować te, które będą łamać. Nazywam to jadłospisowym 
podejściem do posłuszeństwa. Takie praktyki wybierania i przebierania nie są 
właściwe. Doprowadzą one do nieszczęścia. Aby przygotować się na spotka-
nie z Bogiem, należy przestrzegać wszystkich Jego przykazań. Do ich prze-
strzegania potrzebna jest wiara, a przestrzeganie Jego przykazań wzmocni 

waszą wiarę” („Z wiarą patrz w przyszłość”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 34).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Alma 57:23–27. Poproś resztę 
uczniów o odnalezienie, w jaki sposób Pan zachował młodych żołnierzy Helamana i dlaczego 
to uczynił. Aby pomóc im omówić to, czego się dowiedzieli, zadaj następujące pytania:

• O swoich wojownikach Helaman powiedział, że są „zrównoważeni”. Jak myślicie, co to 
znaczy? Dlaczego powinniśmy podchodzić do naszych wyzwań z rozwagą?

• W jaki sposób żołnierze Helamana okazywali, że „wytrwale pokładają ufność w Bogu”?

Pomocne może być wyjaśnienie, że w niektórych wypadkach sprawiedliwi będą cierpieć i 
ginąć, tak samo jak cierpieli młodzi wojownicy i jak ginęli inni żołnierze w armii Nefitów. 
Bóg będzie jednak zawsze szanował tych, którzy szanują Jego, a sprawiedliwi, którzy zginą, 
będą błogosławieni.
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• Jakie podobieństwa widzicie między walkami młodych wojowników z ich wrogami a 
naszymi walkami z przeciwnikiem?

Zachęć uczniów, aby przeczytali poniższą wypowiedź Starszego Russella M. Nelsona z 
Kworum Dwunastu Apostołów:

„Dzisiaj bierzemy udział w walce, która pod wieloma względami jest bardziej zacięta […] 
od tej, którą toczyli Nefici z Lamanitami. Nasz wróg jest przebiegły i pomysłowy. Walczymy 
przeciwko Lucyferowi, ojcu wszystkich kłamstw, wrogowi wszystkiego, co dobre i święte. […]

Walczymy dosłownie o dusze ludzkie. Wróg jest zacięty w walce i nie wybacza niczego. 
Bierze więźniów na wieczność w zastraszającym tempie i wygląda na to, że nie słabnie.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wielu członkom Kościoła, którzy wspierają tę walkę o 
prawdę i to, co dobre, ale muszę wam uczciwie przyznać, że to nie wystarcza. Potrzebujemy 
więcej pomocy. […] Potrzebujemy was. Podobnie jak dwa tysiące młodych wojowników 
Helamana, wy także jesteście duchowymi synami Boga i wam także może być dana moc 
potrzebna do budowy i obrony Jego królestwa. Powinniście, tak jak oni, godnie zawierać 
przymierza. Powinniście być całkowicie posłuszni i wierni, tak jak oni byli” („Najwspanial-
sze pokolenie misjonarzy”, Ensign lub  Liahona, listopad 2002, str. 46–47).

Napisz na tablicy: Kiedy ufamy Panu i jesteśmy Mu całkowicie posłuszni…

• Jak uzupełnilibyście to zdanie w oparciu o to, co przeczytaliście na temat wojowników 
Helamana? (Uzupełnij zdanie na tablicy zgodnie z sugestiami uczniów. Możesz na 
przykład zapisać następującą prawdę: Kiedy ufamy Panu i jesteśmy Mu całkowicie 
posłuszni, On wspiera nas w naszych bitwach).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o trudnej sytuacji w szkole, w domu lub w towarzystwie, 
kiedy oni lub ktoś, kogo znają, byli całkowicie posłuszni. Poproś kilkoro uczniów, aby po-
dzielili się swoimi doświadczeniami z resztą uczniów. Zapytaj, jak wówczas pomógł im Pan?

Daj uczniom czas, aby napisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania o 
tym, co zrobią, aby być „ściśle” (Alma 57:21) posłusznymi przykazaniom Boga i „wytrwale 
pokładać ufność w Bogu” (Alma 57:27).

Alma 58
Żołnierze Nefitów ufają, że Bóg zachowa ich w ich próbach
Wyjaśnij, że rozdział: Alma 58 zawiera zakończenie listu Helamana do Moroniego. Hela-
man opisał, jak armie Nefitów napotkały trudności, które skomplikowały i tak już ciężką 
sytuację. Poproś kilkoro uczniów, aby na zmianę czytali na głos fragment: Alma 58:2, 6–9, a 
pozostali uczniowie niech określą, co to były za trudności (brak racji żywnościowych, brak 
posiłków, obawa, że zostaną zniszczeni przez wrogów).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 58:10–12 i odszukali odpowiedzi 
na następujące pytania. (Zapisz pytania na tablicy przed lekcją. Przeczytaj pytania, zanim 
klasa zacznie czytać podany fragment, a potem omów z nimi to, co przeczytali. Pomoże to 
uczniom skupić się na tym, jak armia Helamana zareagowała w tej trudnej sytuacji).

Co zrobili Nefici, kiedy znaleźli się w trudnej sytuacji?

Jak Pan odpowiedział na ich szczere błagania i modlitwy?

Jak zapewnienia Pana pomogły Helamanowi i jego armii?

Poproś uczniów, aby podsumowali prawdę, której nauczyli się z wersetów: Alma 58:10–12. 
(Sformułowania mogą być różne, ale upewnij się, że uczniowie rozpoznali następującą 
zasadę: Jeśli w trudnych chwilach zwracamy się do Boga, możemy otrzymać boskie 
zapewnienie, które wzmocni naszą wiarę i da nam nadzieję).

• Kiedy Pan pobłogosławił was spokojem i pewnością w trudnym dla was okresie?

Wyjaśnij, że reszta rozdziału: Alma 58 opisuje zakończone powodzeniem wysiłki Nefitów 
o przejęcie miast zajętych przez Lamanitów (zob. Alma 58:31). Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos fragmentu: Alma 58:39–40.

• W jaki sposób młodzi wojownicy Helamana okazywali swą wiarę w Boga, mimo że 
„ zadano im wiele ran”?

• Jak możecie wykorzystać przykład synów Helamana, zmagając się z własnymi życio-
wymi wyzwaniami?

Na zakończenie złóż swoje świadectwo na temat zasad nauczanych w tej lekcji.
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Alma 59–63
Wprowadzenie
Kapitan Moroni radował się z sukcesów Helamana, któ-
remu udało się przejąć kontrole nad miastami Nefitów, 
które podbili Lamanici. Kiedy jednak dowiedział się, że 
miasto Nefihah wpadło w ręce Lamanitów, rozgniewał 
się na rząd za to, że zaniedbał wysłania tam dodat-
kowych oddziałów. W liście do Pahorana, naczelnego 
sędziego, ubolewał nad cierpieniem sprawiedliwych i 
skarcił Pahorana za brak wsparcia dla sprawy wolności. 

Moroni nie wiedział, że Pahoran uciekł do kraju Gideon 
z powodu buntu nefickich rojalistów. Pahoran nie czuł 
urazy za uwagi Moroniego, zamiast tego radował się, 
że Moroni tak umiłował wolność. Pan wzmocnił Nefi-
tów, a Moroni wraz z Pahoranem i ich ludźmi pokonali 
rojalistów i Lamanitów. Po kilku latach wojen Nefici 
znowu zaznali pokoju, a Helaman ponownie ustanowił 
Kościół.

Lekcje, które obejmują 
kilka rozdziałów
Kiedy lekcja obejmuje 
kilka rozdziałów w pi-
smach świętych, nie mu-
sisz kłaść tego samego 
nacisku na wszystko, co 
one zawierają. Możesz 
podsumować partie 
materiału, a potem po-
święcić więcej czasu na 
te fragmenty z bloku, 
które są szczególnie 
ważne dla twoich 
uczniów.

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 59
Nefici tracą warowne miasto, a kapitan Moroni boleje z powodu niegodziwości ludu
Przed lekcją zapisz na tablicy następującą wypowiedź Prezydent Ezry Tafta Bensona (z: The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], str. 285):

„Lepiej jest przygotować się i zapobiegać niż naprawiać i pokutować” (Prezydent Ezra Taft Benson).

Być może korzystałeś już z tego cytatu podczas lekcji z rozdziałów: Alma 49–51. Jeśli tak, 
zastanów się, czy nie opuścić niektórych wyrazów, kiedy będziesz pisać to zdanie na ta-
blicy. Poproś uczniów, aby je uzupełnili.

Zachęć uczniów, aby opowiedzieli o sytuacjach ze swojego życia lub życia kogoś, kogo 
znają, kiedy przygotowania pozwoliły uniknąć rozczarowania lub cierpienia.

Przypomnij uczniom, że w ostatnich lekcjach studiowali rozdziały mówiące o walkach 
między Nefitami a Lamanitami. Zachęć uczniów, by po cichu przeczytali wersety: Alma 
59:5–11 i zastanowili się, jak zdanie z tablicy ma się do opisanej w nich sytuacji.

• Co zdało się umożliwić Lamanitom zdobycie Nefihah? (Niegodziwość jego mieszkań-
ców).

• Co znaleźliście w tych wersetach, co odnosi się do zdania na tablicy?

Jeśli uczniowie nie wymienią zdania z wersetu: Alma 59:9, pokaż je im: „Łatwiej jest obro-
nić miasto przed Lamanitami, niż je odzyskać”. Możesz zaproponować uczniom zazna-
czenie tego zdania w ich pismach świętych. Aby pomóc uczniom zrozumieć, jak ta prawda 
odnosi się do ich życia, poproś ich, aby porównali miasta w tej historii do siebie i do du-
chowych bitew, jakie toczą. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Jak ta prawda odnosi się do nas? (Pomóż uczniom dostrzec, że  łatwiej jest pozostać 
wiernym niż powrócić do wiary po tym, jak się zbłądziło).

• Dlaczego łatwiej jest pozostać wiernym w Kościele niż powrócić do Kościoła po okresie 
nieaktywności?

• Dlaczego łatwiej jest zachować świadectwo niż zdobywać je kolejny raz po tym, jak 
odstąpiliśmy?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad sposobami, w jakie może ich atakować przeciwnik 
i jego naśladowcy. Zachęć ich, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania 
napisali, co zrobią, aby przygotować się do duchowej walki.

Alma 60–62
Moroni błędnie oskarża Pahorana, który odpowiada mu z miłością i szacunkiem
Odczytaj na głos fragment: Alma 59:13. Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że Moroni był 
rozgniewany, ponieważ sądził, że rząd jest obojętny lub nie dba o wolność ludu. W swym 
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gniewie napisał list do Pahorana, naczelnego sędziego w Zarahemli. Poproś kilkoro 
uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 60:6–11.

• Co kapitan Moroni zarzucał Pahoranowi?

• Jakie emocje przebijają przez oskarżenia Moroniego?

Napisz na tablicy poniższy odsyłacz do pism świętych: Alma 60:17–20, 23–24. Poproś 
uczniów, aby po cichu przeczytali te wersety. Zachęć ich, aby wyobrazili sobie, jak by się 
czuli na miejscu Pahorana.

• W jaki sposób oskarżenia kapitana Moroniego były dla Pahorana krzywdzące?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Alma 60:33–36. Niech klasa 
śledzi tekst i odnajdzie, co gotów był zrobić kapitan Moroni, gdyby Pahoran nie spełnił 
jego żądań. Daj uczniom szansę na opowiedzenie, co znaleźli, a potem poproś ich, aby 
wyszukali w tych wersetach słowa i wyrażenia, które ukazują motywy, jakimi kierował się 
Moroni, kiedy składał swoje prośby.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 61:1–5 i odkryli, dlaczego Moroni 
nie otrzymał posiłków.

• Jakie informacje przekazał Pahoran Moroniemu?

• W jaki sposób ludzie reagują, kiedy ktoś ich fałszywie o coś oskarża?

• Czy wy zostaliście kiedyś omyłkowo o coś oskarżeni? Jakie uczucia wywołały w was te 
oskarżenia i osoba, która je rzuciła?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali wersety: Alma 61:9–10, 15–18 i poszukali wszyst-
kiego, co świadczy o wspaniałym charakterze Pahorana. Gdy minie dość czasu, poproś 
uczniów, by zreferowali, czego się dowiedzieli.

• Jakie lekcje możemy wyciągnąć z tego, jak Pahoran zareagował na zarzuty Moroniego? 
(Pomóż uczniom dostrzec następującą zasadę: Możemy dokonać wyboru, że nie 
będziemy chować urazy z powodu słów i czynów innych osób. Inne prawdy, jakie 
mogą odkryć uczniowie, to ta, że powinniśmy unikać wydawania ostrych sądów o 
bliźnich oraz to, że kiedy jednoczymy się z bliźnimi w prawości, jesteśmy silniejsi 
w naszej walce ze złem. Możesz zapisać te prawdy na tablicy).

• Jak możemy dokonać wyboru, że się nie obrazimy?

Rozważ zapytanie uczniów, czy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami z sytuacji, 
kiedy zdecydowali, że nie obrażą się, kiedy inni powiedzieli o nich coś niemiłego lub nie-
prawdziwego. Możesz również rozważyć podzielenie się własnym doświadczeniem. Złóż 
świadectwo o znaczeniu wybaczania innym za ich słowa i uczynki przeciwko nam. Zachęć 
uczniów, aby podążali za przykładem Pahorana.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: Alma 62:1. Poproś pozostałych 
uczniów o odnalezienie, jak czuł się Moroni, kiedy otrzymał odpowiedź Pahorana.

Wyjaśnij, że chociaż kapitan Moroni popełnił błąd, oskarżając Pahorana, nauczał prawdzi-
wej zasady, którą możemy stosować w naszym życiu. Poproś jednego z uczniów o przeczy-
tanie na głos wersetu: Alma 60:23. Zwróć uwagę, że słowa Moroniego o tym, że „naczynie 
należy najpierw oczyścić od wewnątrz”, może się odnosić do wszystkich, którzy potrzebują 
pokuty. Wyjaśnij, że naczynie to pojemnik, taki jak filiżanka lub miska. Zabrudź czymś we-
wnętrzną i zewnętrzną część szklanki (jeśli są dostępne, to najlepsza byłaby przezroczysta). 
Zapytaj uczniów, czy chcieliby się z niej napić. Wyczyść szklankę na zewnątrz i zapytaj, czy 
teraz ktoś nie miałby oporów, żeby się z niej napić.

• Jeśli pomyślimy o sobie, jak o naczyniach, co może oznaczać wyczyszczenie naczynia od 
wewnątrz?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„Musimy wyczyścić naczynie od wewnątrz (zob. Alma 60:23), począwszy od nas samych, 
potem nasze rodziny, a wreszcie Kościół” („Cleansing the Inner Vessel”, Ensign, maj 1986, 
str. 4).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy byli czyści zarówno od wewnątrz (choć ludzie tego nie 
widzą), jak i na zewnątrz (co ludzie widzą)?

• Dlaczego ważne jest, abyśmy wyczyścili naczynie naszego życia od wewnątrz, zanim 
będziemy mogli skutecznie pracować w królestwie Pana?
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Podsumuj wersety: Alma 62:1–38, wyjaśniając, że kapitan Moroni przyprowadził część 
swojej armii, aby pomóc Pahoranowi pokonać rojalistów w Zarahemli. Następnie wraz ze 
zjednoczonymi armiami i innymi siłami Nefitów Moroni i Pahoran odbili pozostałe miasta 
zajęte przez Lamanitów. Wygnali Lamanitów z kraju i ustanowili pokój pośród ludu.

• Z jakimi wyzwaniami zmagają się pojedyncze osoby i rodziny po okresie wojny?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Alma 62:39–41 i zobaczyli, jaki wpływ 
na Nefitów miały trudy wojny.

• Jakie zasady możecie odnaleźć w wersetach: Alma 62:40–41?

Kiedy uczniowie będą omawiać to pytanie, mogą podawać następujące odpowiedzi:

Nasze prawe modlitwy mogą mieć pozytywny wpływ na społeczność, w której 
 żyjemy.

W trudnych czasach niektórzy ludzie korzą się przed Bogiem, inni zaś stają się 
 hardzi.

• Dlaczego, waszym zdaniem, niektórzy ludzie zbliżają się do Boga, kiedy doświadczają 
prób? Dlaczego niektórzy ludzie odwracają się od Pana w obliczu prób? (Pomóż uczniom 
zrozumieć, że w czasach przeciwności, nasze wybory determinują, czy zbliżymy się bar-
dziej do Pana).

• Gdy czytaliście wojenne rozdziały Księgi Mormona, czego się z nich nauczyliście o byciu 
uczniem Jezusa Chrystusa w czasach wojen i sporów?

Alma 63
Wielu Nefitów udaje się do kraju na północy
Podsumuj słowa Mormona w tym rozdziale, wyjaśniając, że wielu Nefitów zaczęło migro-
wać do kraju na północy, lądem i morzem. Sziblon przekazał święte kroniki Helamanowi. 
Kapitan Moroni umarł, a jego syn Moronihah dowodził armią, która odparła kolejny atak 
Lamanitów.

Możesz zakończyć tę lekcję, opowiadając o kimś, kto stawił czoła przeciwnościom i cierpie-
niu, i zdecydował się mieć skruszone serce i większe zaufanie do Boga. Rozważ podzielenie 
się osobistym doświadczeniem.

Omówienie Księgi Almy
Poświęć nieco czasu, aby pomóc uczniom omówić krótko księgę Almy. Poproś ich, aby 
zastanowili się, czego nauczyli się z tej księgi, tak na lekcjach seminarium, jak i podczas 
osobistego studiowania pism świętych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zachęć ich, aby przypo-
mnieli sobie podsumowania rozdziałów, co pomoże im zapamiętać, o czym jest ta księga. 
Po jakimś czasie poproś kilkoro uczniów o podzielenie się ich przemyśleniami i spostrzeże-
niami na temat czegoś z księgi Almy, co zrobiło na nich wrażenie.
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Alma 45–63 (Część 21.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Alma 45–63 
(Część 21.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach 
swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie 
na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (Alma 45–49)
Alma wyjaśnił swemu synowi Helamanowi, że Pan nie może 
patrzeć na grzech z najmniejszym pobłażaniem. Porównując 
bitwy Nefitów z ich własnymi, uczniowie poznali następujące 
prawdy: Kiedy z odwagą przestrzegamy przykazań tak, jak 
kapitan Moroni, Bóg nas wzmacnia i błogosławi. Szatan 
pragnie nas zniszczyć, stopniowo kusi nas, abyśmy obniżali 
swoje normy.

Dzień 2. (Alma 50–52; 54–55)
Choć przez jakiś czas po odejściu Amalikiasza Nefitom się 
powodziło, Moroni nadal przygotowywał lud na przyszłe 
ataki. Przykład Nefitów w trudnych sytuacjach pomógł 
uczniom zrozumieć, że wierność Bogu przynosi szczęście, 
nawet pośród zgiełku i wrzawy — lecz rozłamy i spory mogą 
zniszczyć nasz spokój. Uczniowie nauczyli się też, że kiedy 
wiernie bronimy tego, co słuszne, możemy oprzeć się złym 
wpływom, które chcą nami zawładnąć.

Dzień 3. (Alma 53; 56–58)
W najcięższych okresach wojny Helaman dowodził armią 
młodych mężczyzn wywodzących się z ludu Ammona. Ci 
młodzi wojownicy pokazali, że kiedy działamy z wiarą, mo-
żemy otrzymać siłę od Boga. Dzięki przykładowi tych mło-
dych wojowników uczniowie dowiedzieli się, że kiedy ufamy 
Panu i jesteśmy Mu ściśle posłuszni, On wspiera nas w na-
szych bitwach. Mimo że zadano im wiele ran i że wycierpieli 
wiele przeciwności, armia Nefitów i młodzi wojownicy po-
kazali, że kiedy w trudnych chwilach zwracamy się ku Bogu, 
możemy otrzymać boskie zapewnienie, które wzmocni naszą 
wiarę i da nam nadzieję.

Dzień 4. (Alma 59–63)
Z powodu wewnętrznego buntu, Nefici utracili kilka miast. 
To pokazało uczniom, że łatwiej i lepiej jest pozostać wier-
nym niż powracać do wiary po okresie odstępstwa. Moroni 
pochopnie oskarżył naczelnego sędziego Pahorana o za-
niedbywanie obowiązków, a z reakcji Pahorana uczniowie 
dowiedzieli się, że możemy wybierać, by nie dać się obrazić 
słowom i uczynkom innych osób. Ponadto uczniowie do-
wiedzieli się również, że kiedy jednoczymy się w prawości z 
bliźnimi, jesteśmy silniejsi w czasie naszej walki ze złem, co 
zademonstrowali Moroni i Pahoran.

Wprowadzenie
Ponieważ ta lekcja obejmuje 19 rozdziałów z księgi Almy, nie 
uda ci się nauczać ani podkreślić całego tła historycznego oraz 
wszystkich doktryn i zasad, jakie uczniowie poznali w ciągu ty-
godnia. Poniższe propozycje dotyczące nauczania dają uczniom 
okazję do zastosowania prawd, które poznali, porównując bitwy 
Nefitów do bitew, jakie toczą we własnym życiu. Z modlitwą 
przestudiuj rozdziały pisma świętego wyznaczone do tej lekcji, 
abyś mógł poczuć natchnienie, by podkreślić prawdy, nad któ-
rymi uczniowie powinni się skupić w czasie lekcji.

Propozycje dotyczące nauczania

Alma 45–63
Pokładając ufność w Bogu i podążając za natchnionymi przywód-
cami, Nefici są zdolni pokonać Lamanitów
Przed lekcją napisz na tablicy następującą wypowiedź Prezydenta 
Ezry Tafta Bensona: „Z Księgi Mormona uczymy się, jak ucznio-
wie Chrystusa żyją w czasie wojny” („The Book of Mormon — 
Keystone of Our Religion”, Ensign, listopad 1986, str. 7).

Poproś uczniów, aby wymienili kilka wojen, w których brał udział 
kraj, w którym żyją. Następnie poproś, aby wymienili wyzwania, 
z jakimi stykają się ludzie w czasie wojny.

Zapytaj: Dlaczego w czasie wojny może być trudno pozostać 
uczniem Jezusa Chrystusa?

Zachęć uczniów, by pomyśleli o wojnach, o których studiowali 
w minionym tygodniu, a które są opisane w rozdziałach: Alma 
45–63. Możesz ich zachęcić, aby szybko przejrzeli podsumowa-
nia niektórych rozdziałów z bloku: Alma 45–63. Poproś ich, aby 
wymienili wyzwania, z jakimi w czasie wojny borykali się Nefici.
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Przypomnij uczniom, że nawet jeśli nigdy nie będziemy walczyć 
w fizycznej wojnie, wszyscy bierzemy udział w wojnie duchowej. 
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowie-
dzi Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła, 
który opisał duchową wojnę, w której obecnie walczymy. Mo-
żesz zrobić jej kopie dla wszystkich uczniów.

„Zaciągnęliście się do armii Pana w ostatniej dyspensacji. Nie jest 
to czas pokoju. Jest tak od czasu, kiedy w życiu przedziemskim 
Szatan wystawił swoje siły w szyku przeciwko planowi Ojca 
Niebieskiego. Nie znamy szczegółów ówczesnej walki. Jednakże 
znamy końcowy rezultat. Szatan i jego naśladowcy zostali strą-
ceni na ziemię. I od stworzenia Adama i Ewy ten konflikt trwa 
nadal. Widzimy, że się nasila. A pisma święte sugerują, że wojna 
stanie się bardziej agresywna i pojawią się duchowe ofiary po 
stronie Pana” („Mamy rannego!”, Ensign lub Liahona, maj 
2009, str. 63).

Skieruj uwagę uczniów na zdanie Prezydenta Bensona widnie-
jące na tablicy. Powiedz im, że niezależnie od tego, czy mówimy 
o fizycznej czy duchowej wojnie, to zdanie pozostaje prawdą. 
Wyjaśnij, że studiowanie życia uczniów, którzy żyli w czasie 
wojen w Księdze Mormona, może nam pomóc rozwinąć cechy, 
które będą ważne podczas naszych własnych duchowych bitew.

Napisz na tablicy następujące imiona i odsyłacze do pism świę-
tych lub przygotuj ich kopie dla wszystkich uczniów. Poproś 
uczniów, aby wybrali sobie jedną z tych osób lub grup do prze-
studiowania. Postaraj się, aby każdą z wymienionych osób lub 
grup badał co najmniej jeden uczeń.

 1. Moroni — Alma 46:11–21; 48:7–17
 2. Helaman — Alma 48:19–20; 56:2–9; 58:4–12, 32–37
 3. 2060 młodych wojowników — Alma 53:16–22; 56:47–56; 

57:19–27
 4. Pahoran — Alma 50:39–40; 51:1–7; 61:1–21

Daj uczniom kilka minut na przestudiowanie możliwie najwięk-
szej liczby fragmentów przypisanych danej osobie lub grupie. Po-
proś ich, aby przygotowali się do nauczania wszystkich uczniów 
następujących zasad (możesz wypisać je na tablicy lub umieścić 
na rozdawanych wcześniej kopiach):

• Wydarzenie z życia tej osoby lub grupy, które pokazuje, że 
była ona prawdziwym uczniem Zbawiciela.

• Jedna lub więcej cech tej osoby lub grupy, które pomogły jej 
pozostać dzielną w czasie wojny z Lamanitami.

• Jedna zasada ewangelii, której możemy się nauczyć od tej 
osoby lub grupy, która może nas wzmocnić w naszych dzisiej-
szych duchowych bitwach.

Poproś możliwie największą liczbę uczniów, aby podzielili się 
swoimi spostrzeżeniami z resztą klasy. Możesz poprosić uczniów, 
aby na tablicy wypisali poznane zasady ewangelii.

Rozważ zadanie następujących pytań, aby pomóc uczniom sto-
sować to, czego się nauczyli podczas studiowania rozdziałów: 
Alma 45–63:

• Pomyślcie o cechach ucznia Jezusa Chrystusa, które zaobser-
wowaliście u ludzi, którzy żyli w okresie wojen z Lamanitami. 
Które z nich najbardziej chcielibyście rozwinąć w swoim życiu? 
Dlaczego?

• Jakie duchowe bitwy toczymy w dzisiejszych czasach? Jak 
przykłady tych uczniów Zbawiciela mogą wam pomóc wyka-
zać się wiarą i odwagą, gdy staniecie do tej walki?

Możesz podzielić się swoim ulubionym fragmentem z bloku: 
Alma 45–63. Złóż świadectwo, że zasady, które poznaliśmy 
dzięki tym rozdziałom, mogą nam pomóc być wiernymi uczniami 
Jezusa Chrystusa w czasie duchowej wojny, jaka toczy się w 
dniach ostatnich.

Następna część (Helaman 1–9)
Powiedz uczniom, że pierwszy rozdział księgi Helamana opisuje 
śmierć trzech naczelnych sędziów. Powiedz im, że znajdą tam 
odpowiedzi na następujące pytania: Jak umarli sędziowie? Jaki 
cud spotkał Nefiego i Lehiego, kiedy byli w więzieniu? Czyj głos 
usłyszeli? Powiedz uczniom, że prorok Nefi był w stanie rozwią-
zać zagadkę morderstwa dzięki mocy prorokowania.
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Księgi Helamana
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Podczas studiowania Księgi Helamana 
uczniowie poznają przykłady oraz nauki 
wspaniałych mężczyzn — Helamana, jego 
synów Nefiego i Lehiego oraz Lamanity 
Samuela — którzy z odwagą świadczyli o 
Panu i słuchali Go. Posługa tych męż-
czyzn ukazuje, że Bóg daje Swą moc, aby 
pomóc Swym sługom w wykonywaniu 
Jego woli i że wysiłki podejmowane przez 
prawe osoby mogą błogosławić tysiące 
ludzi. Uczniowie dowiedzą się także o 
niszczycielskich skutkach dumy, niegodzi-
wości i tajnych sprzysiężeń.

Kto napisał tę księgę?
Mormon opracował i streścił zapisy z więk-
szych płyt Nefiego, aby stworzyć księgę 
Helamana. Księga ta została nazwana imie-
niem Helamana, syna Helamana i wnuka 
Almy Młodszego. Helaman otrzymał zapisy 
od Sziblona, swego wuja, i służył, jako 
prawy naczelny sędzia nad Nefitami. Na-
uczał swych synów Nefiego i Lehiego, aby 
przestrzegali przykazań i pamiętali o swym 
Odkupicielu oraz aby na Nim opierali swe 
życie (zob. Helaman 5:9–14). Natchnieni 
tymi naukami i stroskani niegodziwością 
ludu Nefi i Lehi głosili pokutę Nefitom i 
Lamanitom. Nefi zrezygnował z urzędu 
naczelnego sędziego, aby nauczać. Gdy 
nawróciło się tysiące Lamanitów, lamanicki 
prorok Samuel pod natchnieniem głosił po-
kutę i prorokował pośród Nefitów. Księga 
Helamana składa się z zapisów prowadzo-
nych za panowania i posługi Helamana 
(Helaman 1–3) oraz Nefiego (Helaman 
4–16). Zapisy Nefiego zawierają proroctwa 
i nauki Lamanity Samuela.

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Mormon napisał księgę Helamana dla 
ludzi w dniach ostatnich, którzy otrzymają 
te zapisy. Podobnie jak inne streszczenia z 
większych płyt Nefiego, Księga Helamana 
świadczy o boskości i odkupicielskiej misji 
Jezusa Chrystusa (zob. Helaman 3:27–30; 
5:9–12; 8:13–23; 14:1–29; 16:4–5).

Kiedy i gdzie została ona 
napisana?
Oryginalne kroniki, na podstawie których 
powstała Księga Helamana, zostały 

najprawdopodobniej napisane w okresie 
między 52 a 1 rokiem p.n.e. Mormon 
streścił te zapisy mniej więcej w okresie 
między 345 a 185 rokiem n.e. Mormon 
nie zapisał, kiedy i gdzie dokonał opraco-
wania tej księgi.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Księga Helamana ukazuje Nefitów przecho-
dzących od stanu prawości do niegodziwo-
ści i odwrotnie z większą częstotliwością 
niż w innym czasie swych dziejów. Opisuje 
liczne spory, wojny, morderstwa i różne 
tajne sprzysiężenia. To tu po raz pierwszy 
wspomniano i opisano działania spiskow-
ców Gadiantona, których czyny ciemności 
sprowadziły na Nefitów zniszczenie (zob. 
Helaman 2:13–14). Księga Helamana jest 

wyjątkowa, ponieważ opisuje czas, gdy 
„większość” Lamanitów była nawrócona, 
a „w swej prawości przewyższali nawet 
Nefitów” (Helaman 6:1). Ponadto ukazuje, 
że Bóg daje Swoim prorokom moc, tak 
jak wtedy, gdy Nefi ujawnił morderstwo 
naczelnego sędziego i prorokował o 
przyznaniu się do winy brata sędziego 
(zob. Helaman 8–9), i tak jak wtedy, gdy 
Nefi otrzymał od Pana pieczętującą moc, 
a następnie użył jej do wywołania i zatrzy-
mania klęski głodu (zob. Helaman 10–11). 
Co więcej, ponieważ w księdze tej zostały 
zachowane słowa Samuela, stanowi ona 
jedyny zapis kazania lamanickiego proroka, 
wygłoszonego do Nefitów (zob. Helaman 
13–15). W kazaniu tym Samuel prorokował 
o znakach zapowiadających narodzenie i 
śmierć Jezusa Chrystusa.

Zarys
Helaman 1–3 Dwaj naczelni sędzio-
wie: Pahoran i Pakumeni zostają 
zamordowani. Moronihah odpiera 
najazd Lamanitów dowodzony 
przez Koriantumra. Kiszkumen 
zostaje zabity podczas próby 
zamordowania Helamana — nowo 
wyznaczonego naczelnego sę-
dziego. Pomimo że Gadianton i 
jego spiskowcy rozpowszechniają 
tajne sprzysiężenia, setki tysięcy 
ludzi przyjmują chrzest i wstępują 
do Kościoła. Nefi zostaje naczelnym 
sędzią po śmierci Helamana.

Helaman 4–6 Armia złożona z nefic-
kich odstępców i Lamanitów bierze 
w niewolę wszystkich Nefitów 
z krajów na południu, łącznie z 
Zarahemlą. Nefici stają się słabi z 
powodu swej niegodziwości. Nefi 
przekazuje urząd sędziego Cezora-
mowi. Nefi i Lehi pamiętają słowa 
swego ojca, Helamana, i oddają 
się głoszeniu ewangelii. Wielu 
odstępców pokutuje i powraca 
do Nefitów. Gdy Pan w cudowny 
sposób ochrania Nefiego i Lehiego 
w więzieniu, większość Lamanitów 
nawraca się i zwraca Nefitom za-
garnięte ziemie. W okresie dobro-
bytu wzrasta liczba spiskowców 
Gadiantona. Wielu Nefitów popada 

razem z nimi w niegodziwość, co 
prowadzi do zepsucia w nefickim 
rządzie.

Helaman 7–12 Nefi modli się na 
wieży w swym ogrodzie i nawołuje 
ludzi do pokuty. Przytacza świadec-
twa wielu ludzi, którzy prorokowali 
o Chrystusie. Ujawnia także, iż 
Seezoram, naczelny sędzia, został 
zamordowany przez swego brata 
Seantuma. Nefi otrzymuje moc 
pieczętującą i dalej głosi ludziom 
pokutę. Prosi Pana, aby poraził Ne-
fitów głodem zamiast wojną, a za 
sprawą jego modlitw deszcz zakoń-
czył głód po tym, jak lud odpokuto-
wał. Po krótkim okresie dobrobytu 
i pokoju spory i niegodziwość 
rozprzestrzeniają się pośród ludu. 
Mormon boleje nad jego niestałym 
i niemądrym postępowaniem.

Helaman 13–16 Lamanita Samuel 
wzywa Nefitów do pokuty, proro-
kuje o ich ostatecznej zagładzie, 
przepowiada znaki, które będą 
towarzyszyć narodzinom i śmierci 
Jezusa Chrystusa. Osoby, które 
dają wiarę jego słowom, przyjmują 
chrzest. Większość ludzi odrzuca 
jednak Samuela i ignoruje znaki i 
cuda, które zostały im dane.

396
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Helaman 1–2
Wprowadzenie
Po śmierci Pahorana między Nefitami powstały spory 
dotyczące tego, kto ma zostać kolejnym naczelnym 
sędzią. Jego syn, Pahoran, został głosem ludu wyzna-
czony na sędziego. Nowy naczelny sędzia został jednak 
zamordowany przez Kiszkumena, który należał do 

tajnego sprzysiężenia. Wykorzystując powstałe spory 
i podziały, Lamanici podbili stolicę Zarahemli. Nefici 
odzyskali Zarahemlę, a Kiszkumen został zabity podczas 
próby zamordowania Helamana (syna Helamana), który 
był nowym naczelnym sędzią.

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 1
Spory dzielą Nefitów, co umożliwia Lamanitom podbicie Zarahemli
Przed lekcją napisz na tablicy:

Helaman 1:1–4. Co przyczyniło się do powstania sporów i podziału pośród Nefitów?

Helaman 1:5–8. Kto został wyznaczony na naczelnego sędziego i jak zareagowali na to jego 
dwaj bracia?

Na początku lekcji poproś uczniów, aby opisali różnice pomiędzy omawianiem jakiejś kwe-
stii a spieraniem się na jej temat. Jeśli uczniowie potrzebują pomocy w zrozumieniu tych 
różnic, poproś ich, aby zastanowili się nad następującymi sytuacjami i rozpoznali, które z 
nich są przykładem spierania się. (Powinni wskazać na drugą i trzecią sytuację).

 1. Wyjaśnienie swojego stanowiska przez łagodną perswazję i prezentowanie faktów

 2. Okazanie braku szacunku wobec osoby, której poglądy odbiegają od twoich

 3. Poczucie, że wygranie kłótni jest ważniejsze niż dobro drugiej osoby

Poproś uczniów o odnalezienie niebezpieczeństw wynikających ze sporów, gdy będą 
studiować rozdział: Helaman 1. Zachęć ich, aby rozważyli w myślach, w jaki sposób spory 
mogą pojawiać się w ich życiu.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragmenty z pism świętych, które napisałeś na 
tablicy i wyszukali odpowiedzi na zadane pytania. Poproś, aby opowiedzieli, co znaleźli.

Narysuj na tablicy ścieżkę i napisz na niej słowo spór.

Wyjaśnij, że spory mogą być ścieżką prowadzącą do innych grzechów i negatywnych 
konsekwencji. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 1:9.

Poproś uczniów, aby określili, do czego w końcu doprowadziły spory pośród Nefitów. 
(Morderstwo). Napisz na tablicy słowo morderstwo gdzieś na ścieżce.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 1:10–12 i odnalezienie, co 
zrobili Kiszkumen i ci, którzy go posłali, aby ukryć popełnioną przez niego zbrodnię.

• Dlaczego Kiszkumen i jego naśladowcy chcieli utrzymać swoje czyny w tajemnicy?

• Jakie są współczesne przykłady zachowań ludzi, którzy próbują ukrywać swe niespra-
wiedliwe czyny? (Proponowane odpowiedzi: okłamywanie rodziców lub biskupa bądź 
prezydenta gminy podczas wywiadu).

• Dlaczego nierozsądne jest pomaganie komuś w ukrywaniu jego grzechów?

spór
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 1:18–21. Poproś 
uczniów o śledzenie tekstu i odnalezienie, jakie były konsekwencje sporów u Nefitów. Gdy 
uczniowie będą dzielić się tym, co znaleźli, niech zapisują swoje odpowiedzi wzdłuż ścieżki 
narysowanej na tablicy. Możesz także poprosić ich, aby zasugerowali i zapisali inne konse-
kwencje sporów, które zaobserwowali.

Podsumuj fragment: Helaman 1:22–30, wyjaśniając, że gdy Lamanici zdobyli Zarahemlę, 
armie nefickie pobiły ich w krwawej bitwie.

Poproś uczniów, aby podsumowali zasadę dotyczącą sporów, o której dowiedzieli się, stu-
diując rozdział: Helaman 1. Jedną z zasad, jaką uczniowie mogli odnaleźć, jest ta, że spory 
osłabiają nas i jesteśmy bardziej podatni na wpływ przeciwnika. Możesz zapisać tę 
zasadę na tablicy.

Aby pomóc uczniom lepiej ją zrozumieć i stosować w życiu, rozważ zadanie niektórych 
z następujących pytań:

• Jeśli młoda kobieta kłóci się z rodzicami o swoich przyjaciół, jaki to może mieć wpływ 
na jej nastawienie do rad udzielanych przez rodziców w innych kwestiach życiowych?

• Jeśli rodzeństwo kłóci się między sobą, jaki to może mieć wpływ na ich wzajemne relacje 
w przyszłości? Jaki to może mieć wpływ na całą rodzinę?

• W jaki sposób spory w okręgu lub w gminie mogą sprawić, że członkowie będą bardziej 
podatni na ataki Szatana?

• Jeśli młody mężczyzna czuje złość wobec członka kworum kapłaństwa, jak może to wpłynąć 
na jego postępowanie w Kościele? Jaki może to mieć wpływ na to, czy uczęszcza do kościoła?

• W jaki sposób chęć do sporów osłabia nas, gdy stawiamy czoła pokusom?

Poproś uczniów, aby zasugerowali inne sytuacje, w których spory mogą nas osłabić i uczy-
nić podatnymi na wpływy przeciwnika.

Wyznacz uczniom czas, by zastanowili się nad swoim życiem i sytuacjami, w których być 
może przyczyniają się do sporów. Poproś, aby wymienili jedno konkretne działanie, które 
pomoże im unikać konfrontacyjnych zachowań.

Helaman 2
Helaman zostaje naczelnym sędzią, a jego sługa ratuje mu życie, powstrzymując 
atak Kiszkumena
• Dlaczego lepiej jest posprzątać bałagan niż go ukrywać?

• Dlaczego ktoś może chcieć ukryć coś, co zrobił?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragmenty: Helaman 2:3–4 i NiP 58:43.

• Według tych wersetów, jaka jest różnica pomiędzy tym, jak Pan chce, abyśmy radzili 
sobie z grzechem, a tym, jak robili to spiskowcy Gadiantona?

Wyjaśnij, że w rozdziale: Helaman 2, czytamy o tym, że Kiszkumen próbował zabić Helamana, 
kolejnego naczelnego sędziego. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że są dziennikarzami, 
którzy mają zdać sprawę z tego, że ktoś próbował zamordować naczelnego sędziego. Poproś 
ich o przeczytanie drugiej osobie fragmentu: Helaman 2:2–9 i niech razem napiszą nagłówek, 
który podsumuje, co się stało. Poproś kilku uczniów o przeczytanie wszystkim tych nagłówków.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 2:10–11 i wyszukanie, jakie 
działania podjął Helaman wobec spiskowców Gadiantona. Poproś jednego z uczniów o 
podsumowanie tych wersetów.

Wyjaśnij, że banda Gadiantona jest przykładem tajnego sprzysiężenia. Poproś jednego z 
uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 2:12–14. Poproś uczniów o określenie, 
jaki wpływ na Nefitów miały tajne sprzysiężenia.

• Czego możemy nauczyć się z tych wersetów o zagrożeniach wynikających z tajnych 
sprzysiężeń? (Gdy uczniowie udzielają odpowiedzi, upewnij się, że rozumieją następującą 
prawdę: Tajne sprzysiężenia mogą doprowadzić do zniszczenia społeczeństw. Możesz 
wyjaśnić, że oprócz sprowadzenia zagłady na Nefitów, tajne sprzysiężenia doprowadziły do 
zagłady Jeredów, o których uczniowie będą czytać w księdze Etera; zob. Eter 8:20–21).

Przeczytaj wypowiedź Starszego M. Russella Ballarda z Kworum Dwunastu Apostołów. 
Poproś uczniów o podanie przykładów współczesnych tajnych sprzysiężeń:

Rozpoznawanie 
doktryn i zasad
Czasami uczniowie 
mówią o doktrynach 
i zasadach, gdy udzie-
lają odpowiedzi lub 
reasumują to, czego 
się nauczyli z danej 
części pisma świętego. 
Ponieważ czasem nie 
są świadomi tego, że 
mówią o podstawowej 
prawdzie, pomocne 
może być zapisanie jej 
na tablicy oraz zachęce-
nie uczniów, aby zapisali 
ją w notatnikach lub w 
dziennikach do studio-
wania pism świętych.
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„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 
narkotykowe i zorganizowane rodziny przestępcze. […]

Jeśli nie będziemy ostrożni, dzisiejsze tajne sprzysiężenia będą mogły zdobyć 
władzę i wpływ tak szybko i tak absolutnie, jak miało to miejsce w czasach 
Księgi Mormona. […]

[…] [Szatan] używa tajemnych sprzysiężeń, w tym gangów, ‘z pokolenia na pokolenie […], 
a czyni to zależnie od władzy, jaką uda mu się zdobyć nad sercami ludzi’. [Helaman 6:30]. 
Jego celem jest zniszczenie osób, rodzin, społeczności i narodów. [Zob. 2 Nefi 9:9]. Do pew-
nego stopnia udało mu się to osiągnąć w czasach opisanych w Księdze Mormona. Współ-
cześnie 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” („Standing for Truth and Right”, 
Ensign, listopad 1997, str. 38).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, jak mogą zastosować nauki Starszego Ballarda. 
Poproś ich, aby napisali w swoich notatnikach lub w dziennikach do studiowania pism świę-
tych o tym, co mogą zrobić, aby uniknąć tajnych sprzysiężeń oraz co zrobią, aby „opowiadać 
się za prawdą” w swych społecznościach.

Komentarz i tło historyczne
Helaman 1:1–21. Spory niszczą
W księdze Helamana opisany jest czas wielkiej nie-
godziwości pośród Nefitów. Spiskowcy Gadiantona 
rozprzestrzeniali się, a ludzie przechodzili przez cykle 
niegodziwości, zniszczenia i pokuty, tylko po to, by po 
raz kolejny powrócić to niegodziwości. Wiele z tych 
trudności rozpoczęło się od sporów, jak jest to opisane w 
pierwszym rozdziale Księgi Helamana. Niektórzy ludzie 
uważają, że spieranie się jest niewielkim grzechem. Jed-
nakże dwie poniższe wypowiedzi proroków świętych w 
dniach ostatnich podkreślają powagę tego grzechu:

Prezydent James E. Faust z Rady Prezydenta Kościoła 
ostrzegał: „Gdzie są spory, tam nie przebywa Duch 
Pana, bez względu na to, po czyjej stronie leży wina” 
(„What I Want My Son to Know before He leaves on His 
Mission”, Ensign, maj 1996, str. 41).

Starszy Joseph B. Wirthlin z Kworum Dwunastu 
Apostołów ostrzegał: „Grzechy zepsucia, nieuczciwo-
ści, konfliktów, sporów oraz innego zła tego świata 
nie pojawiły się tutaj przez przypadek. Są dowodem 

nieugiętych działań Szatana oraz tych, którzy za nim 
podążają. Użyje on każdego dostępnego narzędzia i 
wszelkich środków, aby nas zwieść, zdezorientować i 
omamić” („Deep Roots”, Ensign, listopad 1994, str. 76).

Prezydent Henry B. Eyring z Rady Prezydenta Kościoła 
podkreślił, że w przeciwieństwie do niszczycielskiego 
wpływu sporów jedność i spokój pochodzą od Ducha 
Pana:

„Kiedy ludzie mają ze sobą Ducha, możemy spodziewać 
się jedności. Duch umieszcza w naszych sercach świa-
dectwo prawdy, co jednoczy tych, którzy podzielają to 
świadectwo. Duch Boży nigdy nie wywołuje niezgody 
(zob. 3 Nefi 11:29). Nigdy nie powoduje uczuć poróż-
nienia pomiędzy ludźmi, które prowadzą do sporów 
(zob. Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, trzynaste wyd. 
[1963], str. 131). Prowadzi On do wewnętrznego poczu-
cia spokoju i uczucia jedności z innymi ludźmi. Jednoczy 
On dusze. Zjednoczona rodzina, zjednoczony Kościół i 
pokój na świecie zależą od zjednoczonych dusz”. („That 
We May Be One”, Ensign, maj 1998, str. 67).
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Wprowadzenie
Podczas tego okresu w historii Księgi Mormona Nefici 
cieszyli się czasem pokoju, ale też doświadczyli czasów 
sporów. Dziesiątki tysięcy Nefitów przyłączyło się do Ko-
ścioła w czasie pokoju. Po okresie wielkiego dobrobytu 
duma zaczęła wkradać się do serc ludzi. Pokorniejsi 

członkowie Kościoła wzrastali jednak w wierze, po-
mimo prześladowań ze strony ludzi przepełnionych 
dumą. Z powodu niegodziwości pośród znacznej liczby 
Nefitów stracili oni wszystkie ziemie na południu na 
rzecz Lamanitów.
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Helaman 3–4

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 3
Wielu Nefitów emigruje na północ, podczas gdy Kościołowi dobrze się wiedzie 
mimo niegodziwości i prześladowań
Napisz na tablicy następujące słowa (możesz napisać je na tablicy przed rozpoczęciem 
lekcji):

Ludzie w… (wpisz nazwę twojego kraju)

Ludzie w… (wpisz nazwę twojego miasta)

Ludzie w moim okręgu lub gminie

Ludzie w mojej rodzinie

Ja

Zapytaj uczniów, jak myślą, nad którymi z wymienionych ludzi mogą mieć kontrolę. Następnie 
poproś, aby podniosły ręce osoby, które kiedykolwiek zostały zniechęcone postępowaniem 
innych ludzi. Niech nadal trzymają ręce w górze, jeśli zostali niedawno zniechęceni z powodu 
nieprawego postępowania ludzi. Wyjaśnij, że gdy będą studiować rozdział: Helaman 3, znajdą 
wskazówki na temat tego, co mogą zrobić, gdy ludzie wokół nich nie żyją zgodnie z ewangelią.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 3:1–2. Poproś 
uczniów o śledzenie tekstu i wyszukanie wyrażenia „nie mieli zamieszek”. Poproś uczniów 
o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 3:3, 19 i rozpoznanie słów i wyrażeń, które 
wskazują na to, co zmieniło się pośród Nefitów.

• Jak myślicie, dlaczego Nefici tak szybko przechodzili od czasu bez zamieszek do czasu 
z licznymi zamieszkami?

Podsumuj fragment: Helaman 3:3–16, wyjaśniając, że w czasie zamieszek wielu Nefitów 
emigrowało na północ.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 3:20. Poproś 
uczniów o sprawdzenie, jak opisywano Helamana w czasie zamieszek.

• Co w postawie Helamana w czasie zamieszek zrobiło na was wrażenie? (Gdy uczniowie 
będą udzielać odpowiedzi możesz zasugerować, aby zaznaczyli wyrażenie nie ustawał we 
fragmencie: Helaman 3:20).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 3:22–26 i rozpoznanie słów 
i wyrażeń, które wskazują na to, jak zmieniła się sytuacja Nefitów.

• Co wprawiło w zdumienie przywódców Kościoła?

• Czego możemy nauczyć się z tych wersetów o potencjalnym wpływie, jaki Kościół może 
mieć na ludzi?

Przypomnij uczniom, że gdy Mormon przygotowywał zapis Księgi Mormona, czasami 
wskazywał, jakie lekcje chciałby, aby czytelnicy wynieśli z konkretnych zapisów. W roz-
dziale: Helaman 3 używał wyrażeń: „i widzimy”, „i stało się”, gdy zaczynał swe lekcje. 
Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 3:27–30 i rozpoznanie, jakie 
lekcje chciał przekazać nam Mormon. Gdy uczniowie opowiedzą, co wyszukali, zapytaj:

Rozpoznawanie 
zdań ze słowami 
„I widzimy”
Przygotowując Księgę 
Mormona, prorok 
Mormon czasami używał 
takich wyrażeń, jak „I 
widzimy”, aby wyróżnić 
prawdy, jakich chciał na-
uczać. Zwracając uwagę 
uczniów na te wyrażenia 
w rozdziale: Helaman 3, 
możesz przygotować 
ich do odkrywania lekcji 
Mormona znajdujących 
się w innych częściach 
Księgi Mormona.
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• Czego Mormon chciał, abyśmy wiedzieli o słowie Boga?

Daj uczniom czas na zastanowienie się, w jaki sposób studiowanie pism świętych umożli-
wia im uzyskanie błogosławieństw wymienionych we fragmencie Helaman 3:29. Możesz 
poprosić kilku uczniów o podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Wyjaśnij, że pozostała część rozdziału: Helaman 3 opisuje, że po okresie wielkiego do-
brobytu duma rozprzestrzeniła się wśród Nefitów. Wielu pokornych członków Kościoła 
doświadczyło prześladowań ze strony innych członków Kościoła, których serca były prze-
pełnione dumą. Przeczytaj na głos opisy następujących sytuacji. Poproś uczniów o zastano-
wienie się, kiedy doświadczyli lub widzieli podobne przypadki.

 1. Młoda kobieta naśmiewa się z innej dziewczynki w okręgu.

 2. Młody mężczyzna dokucza członkowi swojego kworum, ponieważ zbyt gorliwie udziela 
odpowiedzi na lekcji lub dlatego, że sam zgłasza się do wykonywania obowiązków 
kapłańskich.

 3. Grupa młodych mężczyzn w okręgu wyklucza innego młodego mężczyznę z zajęć i roz-
mów prowadzonych poza kościołem.

 4. Grupa młodych kobiet uszczypliwie wyraża się o ubiorze innych młodych kobiet.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 3:33–34. Poproś 
uczniów o rozpoznanie podobieństw pomiędzy sytuacją Nefitów a sytuacjami opisanymi 
powyżej. Gdy uczniowie odpowiedzą, zadaj im następujące pytania:

• Jak myślicie, dlaczego prześladowania członków Kościoła ze strony innych członków 
Kościoła były uważane za „wielkie zło” pośród Nefitów?

• Które zasady ewangelii łamiemy, gdy źle traktujemy członków Kościoła lub jesteśmy wobec 
nich niemili? W jaki sposób możemy wzmacniać miłość do naszej wspólnoty świętych?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 3:35 i wyszukanie, jak po-
korni Nefici reagowali na prześladowania.

• Czy wiara osób prześladowanych wzrosła, zmalała czy pozostała na tym samym 
poziomie?

• Co takiego robiły osoby prześladowane, co przyczyniło się do pogłębienia ich wiary? 
(Pościli i często się modlili, dążyli do pokory i ich serca lgnęły do Boga).

• Oprócz wzrostu w wierze, do czego jeszcze doprowadziły czyny pokornych Nefitów? 
(Radości, pocieszenia, oczyszczenia i uświęcenia w sercu).

Napisz na tablicy: Gdy … , nasza wiara w Jezusa Chrystusa wzrasta pomimo prześladowań 
i prób. Poproś uczniów o uzupełnienie tego zdania zgodnie z tym, czego dowiedzieli się z 
fragmentu: Helaman 3:33–35. Możesz poprosić kilku uczniów, aby podzielili się swoimi 
propozycjami uzupełnienia tego zdania. Chociaż odpowiedzi uczniów mogą się różnić, 
upewnij się, że wyrażają następującą prawdę: Gdy dążymy do prawego życia, nasza 
wiara w Jezusa Chrystusa wzrasta pomimo prześladowań i prób. Aby pomóc uczniom 
głębiej zrozumieć nauki zawarte w tych wersetach, możesz zadać następujące pytania:

• Jak modlitwa i post pomogły wam w czasie prześladowań i prób?

• Jak myślicie, co oznacza, gdy serce lgnie do Boga?

• Dlaczego do wzrostu wiary w czasie prześladowań i prób konieczne jest, aby serce lgnęło 
do Boga?

Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek czuli, że ich wiara wzrosła, gdy w prawy sposób reago-
wali na prześladowania. Poproś kilku uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami. 
Możesz także podzielić się osobistym doświadczeniem.

Aby przygotować uczniów do studiowania rozdziału: Helaman 4, poproś ich o przeczytanie po 
cichu fragmentu: Helaman 3:26. Poproś ich, aby określili, w jakim stanie znajdowali się wtedy 
Nefici. (Nefici wzrastali w dumie pomimo przykładu pokornych naśladowców Chrystusa).

Helaman 4
Z powodu niegodziwości Duch Pana opuszcza Nefitów, a Lamanici zdobywają 
wszystkie ziemie Nefitów na południu
Wyjaśnij, że fragment: Helaman 4:4–8 opisuje bitwę, którą Nefici stoczyli z Lamanitami 
i nefickimi odstępcami. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos tych wersetów. 
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Poproś uczniów o śledzenie tekstu i określenie, które nefickie ziemie zostały zdobyte pod-
czas tej bitwy.

Napisz na tablicy następujące wytyczne. (Możesz to zrobić przed rozpoczęciem lekcji). 
Poproś uczniów o przepisanie tych wytycznych do notatników lub dzienników do studio-
wania pism świętych.

Napisz trzy wyrażenia, które opisują nastawienie i czyny Nefitów.

Napisz trzy wyrażenia, które opisują konsekwencje tych czynów.

Podziel uczniów na pary. Poproś uczniów, aby przeczytali w parach fragmenty: Helaman 
4:11–13, 23–26 i wyszukali oraz zapisali kluczowe wyrażenia zgodnie z wytycznymi zapisa-
nymi na tablicy.

Poproś kilku uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami. Gdy uczniowie będą 
dzielić się tym, co zapisali, możesz zasugerować, aby zaznaczyli następujące wyrażenia w 
swoich pismach: „pozostawieni samym sobie” (Helaman 4:13), „stali się tak słabi” (Hela-
man 4:24) i „stali się słabi” (Helaman 4:26).

Zapytaj uczniów, jakie zasady rozpoznali, studiując rozdział: Helaman 4. Pomóż im roz-
poznać następującą zasadę: Duma i niegodziwość oddzielają nas od Ducha Pana, a 
wtedy możemy liczyć tylko na siebie. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy. Możesz rów-
nież zaproponować, aby uczniowie zapisali ją w swych pismach świętych obok fragmentu: 
Helaman 4:23–24.

Aby pomóc uczniom zrozumieć tę zasadę, poproś jednego z nich, aby wyszedł na środek 
klasy. Poproś tego ucznia, aby wyobraził sobie, że ma sam stanąć do walki z Lamanitami. 
Zapytaj go, jakie szanse miałby w walce z dość liczną armią. Poproś kolejnego ucznia, aby 
wyszedł na środek klasy i stanął obok pierwszego ucznia. Zapytaj pierwszego z nich, czy 
pomoc drugiego ucznia zwiększy jego szanse na pokonanie wroga. (W walce z całkiem 
sporą armią pomoc drugiego ucznia nie zwiększyłaby zbyt znacznie szans na zwycięstwo). 
Następnie na tablicy napisz: Pan. Zapytaj pierwszego ucznia:

• Jak myślisz, jakie szanse miałbyś na zwycięstwo, gdyby u twego boku stał Pan?

Zapytaj uczniów, jaki związek ma to ćwiczenie z zasadą rozpoznaną w rozdziale: 
 Helaman 4. Możesz zadać następujące pytania:

• Z doświadczenia Nefitów wynikało, że gdy musieli polegać jedynie na własnej sile, 
przegrywali bitwy i tracili ziemie. Jakie „bitwy” możemy przegrać, jeśli nie mamy z sobą 
Ducha Świętego?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, co mogą zrobić, żeby mieć ze sobą Ducha Świętego 
oraz zachęć ich, aby to robili. Podziel się swoim świadectwem o tym, jak ważną rolę od-
grywa Duch w twoim życiu.

Komentarz i tło historyczne
Helaman 3:33–34, 36; 4:12. Skutki dumy w Kościele
Mormon zwrócił uwagę na to, że duma nie jest częścią 
Kościoła Pana, ale z powodu wielkich bogactw, zaczęła 
się wkradać do serc niektórych członków Kościoła (zob. 
Helaman 3:33, 36).

Prezydent Ezra Taft Benson nauczał:

„Pomyślcie, ile kosztowała nas w przeszłości duma i jak 
ograbia nas w życiu osobistym, rodzinnym i w Kościele.

Pomyślcie o pokucie, która mogłaby mieć miejsce 
i jak zmieniłaby życie, ile małżeństw przetrwałoby 
i ile domów byłoby wzmocnionych, jeśli duma nie 

przeszkadzałaby nam w wyznaniu grzechów i zaniecha-
niu ich popełniania. (Zob. NiP 58:43).

Pomyślcie o wielu nieaktywnych członkach Kościoła, 
których urażono, a którym duma nie pozwala przeba-
czyć, aby ucztować przy stole Pana.

Pomyślcie o dziesiątkach tysięcy młodych mężczyzn i 
par, które mogłyby służyć na misji, gdyby duma nie po-
wstrzymywała ich serc od tego, by lgnęły do Boga. (Zob. 
Alma 10:6; Helaman 3, 34–35).

Pomyślcie, jak bardzo wzrosłaby służba świątynna, jeśli 
czas spędzony na boskiej służbie byłby ważniejszy od 
realizacji przepełnionych dumą celów, które okupują 
nasz czas” („Beware of Pride”, Ensign, maj 1989, str. 6).
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Wprowadzenie
Nefici trwali w niegodziwości, aż większość z nich 
wybrała niegodziwość zamiast prawości. Nefi i Lehi po-
święcili się głoszeniu słowa Boga. Ich ojciec, Helaman, 
nauczał ich, aby pamiętali o swym Odkupicielu i by był 
On podstawą ich życia. Skończywszy nauczanie Nefitów 

Nefi i Lehi, głosili ewangelię Lamanitom, którzy wtrącili 
ich do więzienia. Kiedy Pan w cudowny sposób ich wy-
ratował, większość Lamanitów odpokutowała i nawró-
ciła się do ewangelii.
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Helaman 5

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 5:1–13
Helaman radzi swym synom, aby przestrzegali przykazań Boga, głosili ewangelię 
i pamiętali o odkupiającej mocy Jezusa Chrystusa
Przed lekcją przygotuj sześć pasków papieru. Na pierwszym napisz swoje imię i nazwisko. Na 
pozostałych pięciu paskach papieru napisz następujące słowa i wyrażenia: Rodzice, Zadośćuczy-
nienie Jezusa Chrystusa, Prorocy, Pokuta prowadzi do zbawienia i Przestrzegaj przykazań.

Daj każdemu uczniowi małą kartkę. Wyjaśnij, że szybko pokażesz im sześć pasków papieru 
z napisanymi słowami. Ich zadaniem jest napisanie z pamięci tych słów. Pokazuj uczniom 
po jednym pasku papieru.

Poproś uczniów o napisanie słów, które zapamiętali. Następnie pokaż im ponownie sześć 
pasków papieru. Zapytaj:

• Czy było łatwo, czy trudno zapamiętać pokazane słowa i wyrażenia?

• Jakie znaczenie miało to, że polecono wam wcześniej, abyście zapamiętali słowa napi-
sane na paskach papieru?

Podziel się poniższą wypowiedzią Prezydenta Spencera W. Kimballa. Poproś uczniów, aby 
posłuchali, co prorok powiedział o ważności zapamiętywania otrzymanych nauk ewangelii:

„Gdybyście mieli odnaleźć w słowniku najważniejsze słowo, czy wiedzieliby-
ście, co to za słowo? Być może jest to słowo pamiętać. Jako że wszyscy zawarli-
ście przymierza — i wiecie, co i jak macie zrobić — najbardziej potrzebne jest, 
abyśmy o tym pamiętali” („Circles of Exaltation” [przemówienie skierowane 
do nauczycieli religii, 28 czerwca 1968], str. 5, adres internetowy: si. lds. org).

Wyjaśnij uczniom, że dzisiaj nauczą się o dwóch osobach, które odmieniły 
życie tysięcy ludzi, ponieważ pamiętały i postępowały zgodnie z konkretnymi prawdami. 
Zachęć uczniów do zastanowienia się podczas dzisiejszej lekcji nad tym, o czym Pan chce, 
aby pamiętali.

Podsumuj fragment: Helaman 5:1–4. Wyjaśnij, że z powodu niegodziwości ludzi Nefi zre-
zygnował z urzędu naczelnego sędziego, aby poświęcić się — wraz ze swym bratem Lehim 
— głoszeniu słowa Boga.

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych. (Nie podawaj odpowiedzi w nawiasach).

Helaman 5:5–7 (Przestrzegaj przykazań; pamiętaj o prawych przykładach przodków).

Helaman 5:9–11 (Pamiętaj o Zadośćuczynieniu Chrystusa; pamiętaj, że nie możemy być zba-
wieni, pozostając w grzechu, ale możemy być zbawieni od naszych grzechów poprzez pokutę i 
moc Zadośćuczynienia).

Helaman 5:12 (Pamiętaj, że Jezus Chrystus musi być naszą podstawą).

Poproś uczniów, aby przejrzeli wymienione na tablicy wersety i wyszukali słowo: pamiętaj. 
Możesz także zaproponować, aby oznaczyli miejsca, gdzie to słowo występuje. Następnie 
wyznacz uczniom kilka minut na przeczytanie po cichu tych fragmentów i wyszukanie 
tego, o czym Helaman chciał, aby pamiętali jego synowie. Poproś uczniów o opowiedzenie 

Nauczanie poprzez 
Ducha Świętego
Gdy przygotowujesz się 
do nauczania, pomódl 
się, aby Duch Święty był 
z tobą i z uczniami.
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tego, o czym się dowiedzieli. Możesz zapisać ich odpowiedzi na tablicy, obok odpowied-
nich odsyłaczy do pism świętych.

Pomóż uczniom w analizie i zrozumieniu tych wersetów, zadając następujące pytania:

• W jaki sposób pamięć o prawych przykładach ludzi pomaga wam wybierać „to, co jest 
dobre”?

• Co robicie, aby pamiętać o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa?

Zapisz na tablicy następujące zdanie: Jeśli … , Szatan nie będzie miał nad nami mocy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 5:12. Poproś uczniów, 
aby śledzili tekst i poszukali wyrażenia, którym mogą dokończyć zdanie napisane na tablicy. 
Chociaż uczniowie mogą użyć różnych słów, upewnij się, że odpowiedzi te odzwierciedlają, 
iż jeśli budujemy na opoce Jezusa Chrystusa, Szatan nie będzie miał nad nami mocy. 
Możesz poprosić uczniów, aby zaznaczyli wyrażenia we fragmencie: Helaman 5:12, które 
mówią o tej zasadzie. Zwróć uwagę, że Helaman 5:12 to fragment z pisma świętego do opa-
nowania. Możesz również zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli ten fragment w szcze-
gólny sposób, aby mogli go z łatwością odnaleźć.

Aby pomóc uczniom zrozumieć zasadę nauczaną w tym wersecie, zbuduj małą wieżę lub do-
mek z różnych przedmiotów (np. z klocków lub książek), a następnie zadaj następujące pytania:

• Dlaczego ważne jest, aby budynek miał solidny fundament?

• Jak myślicie, co oznacza budowanie naszego fundamentu na Jezusie Chrystusie?

• Jakie obietnice otrzymują osoby, które budują fundament na „opoce naszego Odkupiciela”?

• Co możemy zrobić, aby budować nasz fundament na opoce, jaką jest Jezus Chrystus? 
(Możesz zapytać uczniów, jak prawdy nauczane we fragmencie: Helaman 5:6–11 od-
zwierciedlają to, w jaki sposób możemy budować nasz fundament na Jezusie Chrystusie).

Możesz zwrócić uwagę, że budowanie na fundamencie Zbawiciela nie uchroni nas od 
ataków Szatana, ale da nam siłę, aby go pokonać.

• Kiedy udało się wam oprzeć pokusie lub przetrwać próby, ponieważ fundamentem, na 
którym budujecie, jest Jezus Chrystus?

Złóż świadectwo o sile, jaką otrzymałeś, ponieważ budowałeś swój fundament na opoce, 
jaką jest Jezus Chrystus. Wyznacz uczniom czas, aby napisali w swoich notatnikach lub w 
dziennikach do studiowania o tym, jak mogą pilniej dążyć do budowania swojego funda-
mentu na opoce, jaką jest ich Odkupiciel.

Helaman 5:14–52
Pan ochrania Nefiego i Lehiego, gdy są przetrzymywani w więzieniu. Nawraca się 
wielu Lamanitów
Podsumuj fragment: Helaman 5:14–19, wyjaśniając, że Nefi i Lehi głosili ewangelię z 
wielką mocą pośród Nefitów i Lamanitów. W konsekwencji wielu nefickich odstępców 
powróciło do swej wiary. W Zarahemli i okolicach chrzest przyjęło 8000 Lamanitów.

Narysuj na tablicy poniższą tabelę. Podziel uczniów na pary, poproś każdą parę, aby przery-
sowali tabelę na kartkę. Poproś pary, aby razem przeczytały fragmenty z tabeli, a następnie 
wykonały prosty rysunek lub krótko opisały, co przedstawia każdy fragment. (Gdy ucznio-
wie będą przerysowywać tabelę, zachęć ich, aby zostawili miejsce pod każdym odsyłaczem 
do pisma świętego na swoje rysunki i podsumowania).

Helaman 5:20–21 Helaman 5:22–25 Helaman 5:26–28

Helaman 5:29–34 Helaman 5:35–41 Helaman 5:42–44

Po wyznaczonym czasie poproś uczniów, aby pokrótce wyjaśnili, co narysowali lub co na-
pisali w podsumowaniu pracy innej parze uczniów. Aby pomóc uczniom głębiej zrozumieć 
nauki zawarte w tych wersetach, możesz zadać następujące pytania:

Helaman 5:12 
to  fragment do 
opanowania. Zapoznaj 
się z pomysłem dotyczą-
cym nauczania, który 
znajduje się na końcu 
lekcji, aby pomóc 
uczniom w zapamiętaniu 
tego fragmentu.
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• Gdy Lamanitów ogarnęła ciemność, do czego wezwał ich głos? (Zob. Helaman 5:29, 32).

• Jak we fragmencie: Helaman 5:30 jest opisany ten głos?

• Kiedy lub gdzie słyszałeś bądź odczułeś podszepty „[cichego głosu] o wielkiej 
łagodności”?

• Co, zgodnie z naukami Aminadaba, mieli zrobić jego bracia, aby została z nich zdjęta 
mgła ciemności? (Zob. Helaman 5:41).

• Co stało się, gdy Lamanici posłuchali rady Aminadaba i wykazali się wiarą w Chrystusa? 
(Zob. Helaman 5:43–44).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 5:44–47 i wyszukanie słów 
opisujących wyniki pokuty.

• Czego nauczyliście się z tych wersetów o pokucie? (Pomóż uczniom rozpoznać następu-
jącą prawdę: Gdy wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa i pokutujemy za nasze 
grzechy, Duch Święty wypełnia nasze serca spokojem i radością).

Podsumuj fragment: Helaman 5:48–52, wyjaśniając, że potomkowie Lamanitów i Nefitów, 
którzy doświadczyli tego cudu, poszli czynić posługę ludziom i „[większości] Lamanitów”, 
którzy nawrócili się do ewangelii.

Zachęć uczniów do rozważenia, czy teraz w swoim życiu czują spokój i radość. Jeśli nie, 
poproś ich, aby zastanowili się nad tym, co mogą zrobić, aby zbudować swój fundament 
na Jezusie Chrystusie i jak mogą rozproszyć ciemne chmury.

Fragment do opanowania — Helaman 5:12
Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Helaman 5:12. Aby pomóc im w opanowaniu 
tego fragmentu, daj im puste kartki. Niech napiszą ten werset na kartkach, używając ilustracji 
oraz pojedynczych liter. Dla słów, które można wyrazić obrazami (takich jak: opoka, podstawa, 
wiatr, grad i burza), niech narysują proste obrazki. Dla słów, które nie sugerują obrazów (ta-
kich jak: teraz i moje ), niech napiszą pierwsze litery tych słów. Poproś uczniów o przećwicze-
nie recytowania tych wersetów z wykorzystaniem obrazków i liter, które zapisali. Możesz też 
poprosić ich o wymienienie się kartkami i wyrecytowanie tego wersetu za pomocą tego, co 
przygotował kolega lub koleżanka. Zachęć uczniów, aby zabrali swoje kartki do domu i umie-
ścili je na widocznym miejscu, aby mogli często ćwiczyć zapamiętywanie tego fragmentu.

Uwaga: Z powodu charakteru i długości dzisiejszej lekcji, możesz skorzystać z tych zajęć 
innego dnia, kiedy będziesz mieć więcej czasu.

Komentarz i tło historyczne
Helaman 5:12. Jak możemy się oprzeć „wichrom” 
przeciwnika?
Prezydent Spencer W. Kimball nauczał, że, gdy osaczają 
nas przeciwności, musimy trzymać się ewangelii Jezusa 
Chrystusa.

„My także zmagamy się z mocarnymi i niszczycielskimi 
siłami nasyłanymi na nas przez przeciwnika. Fale grze-
chu, niegodziwości, niemoralności, degradacji, tyranii, 
oszustwa, konspiracji i nieuczciwości zagrażają nam 
wszystkim. Napływają z wielką mocą i prędkością, i znisz-
czą nas, jeśli nie będziemy czujni.

Dano nam ostrzeżenie. Wypada nam zachować ostroż-
ność, być czujnymi i uciekać od zła zagrażającemu 

naszemu wiecznemu życiu. Bez pomocy nie uda nam 
się mu oprzeć. Musimy uciec w bezpieczniejsze miejsce 
lub trzymać się mocno tego, co pomoże nam nie zostać 
zmiecionymi. Dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy 
się trzymać ewangelii Jezusa Chrystusa. Jest ona nam 
ochroną przed siłami, które zło może zebrać. Na-
tchniony prorok Księgi Mormona radził swemu ludowi: 
‘Zapamiętajcie, że opoką, na której potrzebujecie 
budować, jest nasz Odkupiciel, którym jest Chrystus, 
Syn Boga, aby gdy diabeł pośle na was swe wichry i wiry 
powietrzne, gdy ze wszystkich sił uderzy w was swym 
gradem i burzą, okazało się to bezskuteczne, aby nie 
był w stanie zepchnąć was w przepaść żałości i niekoń-
czącej się niedoli’ (Helaman 5:12)” („Hold Fast to the 
Iron Rod”, Ensign, listopad 1978, str. 6).
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Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 6
Lamanici stają się prawi i walczą ze spiskowcami Gadiantona, podczas gdy Nefici 
wzrastają w niegodziwości i wspierają tych ostatnich
Narysuj na środku tablicy poniższy rysunek:

Wpływ Ducha Świętego na twoje życie

Poproś uczniów o rozpoznanie i zastanowienie się nad tym, jakie nastawienie i działania 
mogą wyniknąć z większego wpływu Ducha Świętego w ich życiu i jakie nastawienie i 
działania zmniejszają wpływ Ducha Świętego.

Wyjaśnij, że Mormon zapisał, że Pan wycofał Swego Ducha spośród Nefitów i przelał Go 
na Lamanitów (zob. Helaman 6:35–36). Przypomnij uczniom, że Nefici „stali się słabi 
wskutek swych grzechów” (Helaman 4:26). „Duch Pana więcej ich nie chroni” (Helaman 
4:24), i „dojrzewali do zagłady” (Helaman 5:2).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 6:2. Poproś uczniów 
o śledzenie tekstu i wyszukanie zachowań i postaw, które doprowadziły Nefitów do tego, 
że „[dojrzali] do wiecznej zagłady” (Helaman 6:40). Gdy uczniowie będą dzielić się tym, co 
znaleźli, niech zapisują swoje odpowiedzi w dolnej części tablicy, pod lub obok strzałki w 
dół. (Możesz wyjaśnić, że słowo zatwardziały oznacza nieskruszony i nieczujący wyrzutów 
sumienia).

Przypomnij uczniom, że z powodu wysiłków misjonarskich Nefiego i Lehiego w poprzedza-
jącym roku tysiące Lamanitów w Zarahemli zostało ochrzczonych, a większość Lamanitów 
w kraju Nefi nawróciła się na ewangelię (zob. Helaman 5:19–20, 50–51). Poproś jednego z 
uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 6:1, 3–5. Poproś uczniów o śledzenie 
tekstu i wyszukanie zachowań i postaw, które doprowadziły Lamanitów do tego, że mogli 
cieszyć się zwiększonym wpływem Ducha. Gdy uczniowie będą się dzielić tym, co znaleźli, 
niech zapisują swoje odpowiedzi na górnej części tablicy, pod lub obok strzałki w górę.

• Co dla was oznacza bycie wytrwałym i niezachwianym w wierze? (Zob. Helaman 6:1).

• Jak członkowie Kościoła zareagowali na nawrócenie się Lamanitów? (Możesz zwrócić 
uwagę na to, że dzielenie się ewangelią i zaprzyjaźnianie się ze świętymi może przynieść 
wielką radość, nawet jeśli jesteśmy otoczeni niegodziwością).

Podsumuj fragment: Helaman 6:7–14, wyjaśniając, że przez około trzy lata Lamanici i Nefici 
cieszyli się spokojem. Gdy handel i przedsiębiorczość wzrastały, obu tym ludom wiodło się 
znakomicie. Następnie w 66 roku panowania sędziów zamordowano dwóch naczelnych 
sędziów. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 6:16–17. 
Poproś uczniów, aby śledzili tekst i rozpoznali więcej zachowań i postaw, jakie przyczyniły 
się do tego, że Duch wycofał się spośród Nefitów. Gdy uczniowie będą się dzielić się tym, co 
znaleźli, niech zapisują swoje odpowiedzi w dolnej części tablicy, pod lub obok strzałki w dół.

Wprowadzenie
W wyniku pracy misjonarskiej Nefiego i Lehiego wzrosła 
prawość u Lamanitów. Nefici zaś stali się niegodziwi i 
zaczęli wspierać spiskowców Gadiantona, a Duch Pana 

ich opuścił. Nefi prorokował, iż jeśli Nefici nadal będą żyć 
w niegodziwości, to zginą. Prorokował też, że z powodu 
prawości Lamanitów Pan będzie im łaskawy i zachowa ich.

LEKCJA 109

Helaman 6–7
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HELAMAN 6 –7

Przekaż uczniom następujące fakty:

Serce odgrywa zasadnicze znaczenie w fizycznym przetrwaniu. Pompuje krew przez nasze 
ciało, aby powietrze i inne substancje odżywcze zostały dostarczone do wszystkich komó-
rek. Jest wielkości pięści, a dziennie pompuje około 7500 litrów krwi. Bije z częstotliwością 
około 70 razy na minutę, co oznacza ponad 100 000 uderzeń dziennie.

• Znając tak kluczowe znaczenie serca, co jesteście gotowi zrobić, aby było ono jak 
najzdrowsze?

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: Helaman 6:17, 21, 26, 28–31. Zwróć 
uwagę na to, że każdy werset zawiera jakąś formę słowa serce, które odnosi się do ducho-
wego serca. Wyznacz uczniom czas, aby przestudiowali te wersety i zastanowili się nad 
odpowiedziami na następujące pytania. (Aby zaoszczędzić czas, napisz te pytania na tablicy 
przed rozpoczęciem lekcji lub przygotuj je na kartkach, aby wręczyć je uczniom, gdy będą 
studiować wskazane wersety).

Jak myślicie, dlaczego Szatan tak bardzo interesuje się stanem serc dzieci Boga?

Co takiego zrobili Nefici, że Szatan przejął kontrolę nad ich sercami? (Zob. Helaman 6:17).

Co dzieje się z osobą, której serce ulega wpływowi Szatana i jest przez niego kontrolowane? (Zob. 
Helaman 6:21, 28, 30–31).

Poproś kilku z uczniów o udzielenie odpowiedzi na te pytania. Poproś jednego z uczniów, 
aby przeczytał na głos poniższą wypowiedź Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum 
Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby uważnie słuchali i rozpoznali sposoby, w jakie 
Szatan próbuje zasiać pokusy w naszych sercach.

„Mogą być podrobione objawienia, podszepty od diabła i pokusy! Dopóki 
żyjecie, w ten czy inny sposób przeciwnik będzie próbował was zwieść. […]

Jeśli kiedykolwiek usłyszycie podszept, aby zrobić coś, co sprawia, że czujecie 
się nieswojo, coś, o czym wiecie w umyśle, że jest niewłaściwe i sprzeczne z 
zasadami prawości, nie reagujcie na niego!” („Personal Revelation: The Gift, 
the Test, and the Promise”, Ensign, listopad 1994, str. 61).

Dodaj: słuchanie i poddawanie się pokusom do listy w dolnej części tablicy. Poproś kilku 
uczniów, aby po kolei przeczytali na głos fragment: Helaman 6:20–21, 37–38. Poproś uczniów, 
aby śledzili tekst i wyszukali, jak różne były reakcje Lamanitów i Nefitów na wpływ spiskow-
ców Gadiantona.

Powiedz uczniom, że po tym, jak Mormon spisał, co stało się z Nefitami i Lamanitami, 
zwrócił uwagę na lekcje, jakie możemy wynieść z ich doświadczeń. Zapisz na tablicy nastę-
pujące zdania do uzupełnienia:

Nefici utracili Ducha, ponieważ …

Pan przelał Swego Ducha na Lamanitów, ponieważ …

Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Helaman 6:34–36 i wyszukanie informacji, 
którymi uzupełnią zdania napisane na tablicy.

• W oparciu o to, co przeczytaliście w tych wersetach, jak dokończylibyście zdania napisane na 
tablicy? (Możesz uzupełnić zdania napisane na tablicy, wykorzystując odpowiedzi uczniów).

• Czego możemy się nauczyć z tych wersetów o tym, co należy zrobić, aby mieć ze sobą 
Ducha? (Chociaż uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi, upewnij się, że powie-
dzieli, że gdy wierzymy i żyjemy według słów Pana, On przelewa na nas Swego 
Ducha. Uczniowie mogą także powiedzieć, że gdy pozwalamy Szatanowi zawładnąć 
naszym sercem, Duch Pana się od nas odsuwa).

Zwróć uwagę uczniów na listę napisaną na tablicy nad i pod strzałkami. Zwróć uwagę, że 
czyny i postawy z górnej połowy tablicy symbolizują chęć wiary i posłuszeństwa słowom 
Pana, podczas gdy czyny i postawy wymienione w dolnej części tablicy symbolizują niego-
dziwość i zatwardziałość serca.

• Co robicie, aby czynnie odczuwać wpływ Ducha Świętego w swoim życiu i aby wpływ 
Szatana nie dosięgał waszego serca?

• W jaki sposób jedna z czynności wymienionych na górnej części tablicy pomogła wam od-
czuwać Ducha Świętego w waszym życiu? (Możesz także poprosić uczniów, aby zastano-
wili się, czy zrobili którąś z rzeczy lub prezentowali postawy, które są wymienione w dolnej 
części tablicy i jak to wpłynęło na zmniejszenie się wpływu Ducha Świętego w ich życiu).
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Poproś uczniów, aby zapisali w notatnikach lub w dziennikach do studiowania pism świę-
tych jedną rzecz, jaką zrobią, aby odczuwać Ducha Pana w swoim życiu. Zachęć ich, aby 
dopięli swoich celów.

Helaman 7
Nefi głosi ewangelię niegodziwym Nefitom i wzywa ich, aby odpokutowali
Poproś uczniów, aby za pomocą pism świętych możliwie jak najszybciej odnaleźli odpo-
wiedzi na następujące pytania. Poproś ich, aby wstali, kiedy znajdą odpowiedź. Poproś 
pierwszą osobę, która wstanie, aby udzieliła odpowiedzi. Zanim przeczytasz następne 
pytanie, poproś uczniów, aby usiedli.

• Zgodnie z tym, co napisano w wersecie: Helaman 7:1, jak nazywał się prorok, który 
wrócił z kraju na północy?

• Które wyrażenie w wersecie: Helaman 7:2 opisuje, o czym Nefi nauczał lud w kraju na 
północy?

• Zgodnie ze słowami wersetu: Helaman 7:3, dlaczego Nefi opuścił kraj na północy?

• Na podstawie wersetu: Helaman 7:4, kto sprawował urząd sędziego w czasie, gdy Nefi 
powrócił do Zarahemli?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 7:5 i poproś uczniów 
o wyszukanie, w jaki sposób spiskowcy Gadiantona sprawowali władzę nad tym ludem.

Podsumuj fragment: Helaman 7:6–12, wyjaśniając, że gdy Nefi zobaczył, w jakim stanie 
ducha jest jego lud, „serce jego przepełniła boleść” (Helaman 7:6). Udał się na wieżę w 
swoim ogrodzie, aby się modlić i wyżalić się z powodu niegodziwości tego ludu. Gdy ludzie 
usłyszeli, jak modli się i żali, zgromadziła się rzesza, aby dowiedzieć się, co go tak wzbu-
rzyło. Wykorzystał tę okazję, aby ich nauczać.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Helaman 7:15–16.

• Dlaczego Nefi powiedział, że ludzie „powinni się zdumiewać”?

• Do czego dąży Szatan?

Poproś uczniów, aby przez chwilę zastanowili się nad metaforą użytą przez Nefiego. Gdy 
Szatan zawładnie sercami ludzi, następnie dąży do doprowadzenia ich dusz do wiecznej 
niedoli.

• Jak myślicie, dlaczego Nefi ostrzegał ten lud przed intencjami Szatana? Czego Nefi prag-
nął, aby ludzie się wystrzegali?

Poproś kilku uczniów, aby po kolei przeczytali na głos fragment: Helaman 7:17–22, 26–28. 
Poproś połowę uczniów, aby odszukała grzechy popełnione przez Nefitów, a następnie po-
proś drugą połowę uczniów, aby odszukała, przed jakimi konsekwencjami ostrzegał Nefi, 
jeśli lud ten nie odpokutuje.

Gdy pierwsza połowa uczniów będzie dzielić się tym, co znalazła, zwróć uwagę na po-
dobieństwa do tego, co jest napisane w dolnej części tablicy. Gdy druga połowa uczniów 
będzie dzielić się swoimi informacjami, zadaj im następujące pytania:

• Jakie wyrażenie w wersecie: Helaman 7:22 wskazuje na to, że Pan odchodzi od tych, 
którzy nie chcą odpokutować? (Możesz zasugerować, aby uczniowie zaznaczyli to wyra-
żenie w swoich pismach świętych).

• Zgodnie z tym, co napisano w wersecie: Helaman 7:28, jakie są konsekwencje, gdy lu-
dzie nie chcą odpokutować? (Zginą. Możesz wyjaśnić, że w przypadku Nefitów odrzuce-
nie pokuty oznaczało, że zginą zarówno pod względem fizycznym, jak i duchowym).

Napisz na tablicy następującą prawdę: Kiedy nie chcemy odpokutować za grzechy, tra-
cimy ochronę Pana oraz błogosławieństwa życia wiecznego.

Aby pomóc uczniom zrozumieć tę zasadę, poproś ich o wyjaśnienie konsekwencji, jakie 
spadną na ludzi w następujących sytuacjach: (1) Młody mężczyzna nie chce odpokutować 
za uzależnienie od pornografii; (2) Dla młodej kobiety najważniejsza jest popularność i 
sława, mimo że rodzice uczyli ją innych wartości; (3) Młody mężczyzna słuchał nauk proro-
ków, aby badać pisma święte i modlić się, ale nie stosuje ich w życiu.

Poproś uczniów o zastanowienie się, za co powinni odpokutować. Zachęć ich do pokuty, 
aby zawsze mogli mieć ze sobą siłę Pana i Jego ochronę.
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Wprowadzenie
Po tym, jak Nefi głosił, że ludzie muszą odpokutować, 
aby nie zostali zniszczeni, skorumpowani sędziowie 
nastawili przeciwko niemu wielu ludzi. Niektórzy ludzie 
odważnie stanęli w jego obronie. Nefi nauczał, że 
ludzie, którzy odrzucili jego świadectwo, odrzucili także 

świadectwa wszystkich proroków, którzy przed nim 
żyli, a którzy świadczyli o Jezusie Chrystusie. Nefi dał 
świadectwo tego, że jest prorokiem, kiedy ujawnił, że 
naczelny sędzia został zamordowany. Gdy sprawdzono 
słowa Nefiego, niektórzy ludzie przyjęli go jako proroka.

LEKCJA 110

Helaman 8–9

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 8:1–10
Skorumpowani sędziowie próbują nastawić ludzi przeciwko Nefiemu
• Co jest przekonującego w słowach tych, którzy chcą, abyście nie wierzyli słowom proroków?

Gdy uczniowie będą omawiać odpowiedź na to pytanie, poproś ich, aby zapisywali swe 
odpowiedzi na tablicy. Poproś uczniów o odnalezienie spostrzeżeń na temat tego, co mogą 
zrobić, gdy zmagają się z wpływami podobnymi do tych, o których przeczytają dzisiaj w 
rozdziale: Helaman 8.

Przypomnij uczniom, że Nefi śmiało przekazał swemu ludowi przesłanie na temat pokuty 
(zob. Helaman 7). Poproś kilku uczniów, aby po kolei przeczytali na głos fragment: Hela-
man 8:1–6. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, w jaki sposób sędziowie zarea-
gowali na nauki Nefiego. Możesz zwrócić uwagę na to, że niektórzy sędziowie należeli do 
tajnego sprzysiężenia Gadiantona.

• Jakie przesłanie sędziowie przekazali swemu ludowi? (Próbowali przekonać swój lud, 
żeby rozgniewali się na Nefiego).

• Zgodnie z tym, co napisano w wersecie: Helaman 8:4, dlaczego sędziowie nie ukarali 
Nefiego?

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co zrobiliby, gdyby ktoś próbował ich nakłonić do 
zignorowania słów proroków.

Powiedz uczniom, że niektórzy ludzie sprzeciwiali się pomysłom sędziów. Poproś jednego 
z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 8:7–9. Zwróć uwagę na to, że po-
dobnie jak niektórzy ludzie z tłumu, możemy wznieść głos poparcia dla proroka, nawet 
jeśli musielibyśmy zrobić to w pojedynkę.

• Czy byliście w swoim życiu w takiej sytuacji, gdy opowiedzieliście się za żyjącym proro-
kiem, mimo że jego nauki nie cieszyły się popularnością w oczach tego świata? W jaki 
sposób odmieniło to wasze życie? Jaki to miało wpływ na innych ludzi?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 8:10 i odnalezienie tego, jaki 
wpływ wywarły słowa tych ludzi na innych.

• Jak zmieniła się sytuacja, gdy część ludzi okazała wsparcie prorokowi? Jak myślicie, dla-
czego ważne jest, abyśmy postępowali w taki sposób?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wypowiedzi Starszego M. Russella Ballarda 
z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Musimy zapamiętać wypowiedź Edmunda Burke’a: ‘Aby zło zatriumfowało, 
potrzeba jedynie bierności dobrych ludzi’ [autorstwo przypisane w: John 
Bartlett, zebr. Familiar Quotations, 15. wyd. (1980), str. ix]. Musimy wznieść nasz 
głos wraz z innymi zaniepokojonymi obywatelami całego świata, opowiadając 
się przeciw panującym trendom. Musimy powiedzieć sponsorom obraźliwych 
mediów, że mamy tego dosyć. Musimy wspierać programy i produkty, które są 

pozytywne i budujące. Gdy połączymy się razem z sąsiadami i przyjaciółmi, którzy podzielają 
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nasze obawy, możemy nadać jasny przekaz do osób odpowiedzialnych” („Let Our Voices Be 
Heard” Ensign lub Liahona, listopad 2003, str. 18).

• W jaki sposób możemy oprzeć się wpływom, które nastawiają nas przeciw słowom 
proroków?

• Jakie są właściwe sposoby, aby wypowiadać się przeciwko złym wpływom, a opowiadać 
się za słowami proroków?

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o tym, kiedy oni lub ktoś, kogo znają, sprzeciwili się 
takim wpływom.

Helaman 8:11–24
Helaman naucza, że wszyscy prorocy świadczą o Jezusie Chrystusie
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 8:13. Poproś 
uczniów o śledzenie tekstu i odnalezienie, czemu — zdaniem Nefiego — zaprzeczali lu-
dzie. Pokaż uczniom ilustrację: Mojżesz i miedziany wąż (62202;  Album ewangelia w malar-
stwie  [2009], nr 16). Poproś ich o przeczytanie fragmentu: Helaman 8:14–15 i odszukanie, 
czego Mojżesz nauczał o Zbawicielu.

• W jaki sposób można „ponieść wzrok na Syna Bożego z wiarą”?

• Mieć „ducha pokory”, o którym mowa we fragmencie: Helaman 8:15, oznacza być kor-
nym, skorym do pokuty i poddanym woli Pana. Dlaczego taka postawa jest konieczna, 
gdy podnosimy wzrok ku Zbawicielowi?

• Jak poznanie misji Zbawiciela może pomóc nam w opieraniu się złu?

Poproś uczniów, aby własnymi słowami powiedzieli o naukach zawartych we fragmencie: 
Helaman 8:15. Na przykład mogą powiedzieć, że jeśli będziemy się koncentrować na 
Jezusie Chrystusie i wykażemy się wiarą w Niego, otrzymamy życie wieczne.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 8:16. Poproś uczniów, 
aby śledzili tekst i określili, kto nauczał przesłania opisanego w wersecie: Helaman 8:15. 
Następnie poproś uczniów, aby szybko znaleźli we fragmencie: Helaman 8:17–22 imiona 
proroków, którzy świadczyli o Chrystusie. Poproś uczniów, aby pomyśleli o licznych świadec-
twach o Jezusie Chrystusie, o których czytali lub słyszeli, danych przez starożytnych proro-
ków i proroków świętych w dniach ostatnich.

Wyjaśnij, że wielu ludzi odrzuciło Nefiego i jego przesłanie. Poproś uczniów o przeczytanie 
fragmentu: Helaman 8:24–26 i określenie, jakie konsekwencje spadły na Nefitów z powodu 
odrzucenia świadectw proroków.

• Jak myślicie, dlaczego osoby, które uparcie zaprzeczają prawdzie i buntują się przeciwko 
Bogu, ponoszą takie poważne konsekwencje?

• Kiedy przesłanie proroka pomogło wam zwrócić się do Pana?

Poproś uczniów, aby rozważyli, w jaki sposób mogą zwiększyć swe wysiłki, aby zwrócić się 
do Zbawiciela. Zachęć ich, aby skoncentrowali się na jednej kwestii, nad którą będą przez 
następny tydzień pracować.

Helaman 8:25–9:41
Nefi ujawnia, że naczelny sędzia został zamordowany
Podsumuj fragment: Helaman 8:25–28 i wyjaśnij, że aby udowodnić, iż ludzie byli w stanie 
grzechu, a Nefi wypowiadał słowa Boga, ujawnił on, że zamordowano naczelnego sędziego. 
Podziel klasę na pary. Poproś każdą parę uczniów, aby weszła w rolę detektywów i zbadała, 
kto zamordował naczelnego sędziego. Napisz na tablicy następujące pytania lub rozdaj je 
parom na kartkach.

Pierwszy dzień śledztwa:

 1. Gdy pięciu ludzi sprawdziło prawdziwość słów Nefiego, co odnaleźli? Dlaczego przypadli 
do ziemi? (Zob. Helaman 9:1–5).

 2. Kogo lud podejrzewał o morderstwo? (Zob. Helaman 9:7–9).

Drugi dzień śledztwa:

 3. Kogo uwolniono? (Zob. Helaman 9:10–13, 18).

Dawanie 
uczniom czasu na 
zastanowienie
Zadawaj przemyślane 
pytania, które pobudzają 
do zastanowienia się. 
Przed odpowiedzią na 
niektóre pytania ucznio-
wie muszą mieć nieco 
czasu na rozważenie 
ich. W takich sytuacjach 
możesz powiedzieć: 
„Zastanówcie się przez 
chwilę nad swoimi odpo-
wiedziami, a następnie 
poproszę, abyście się 
nimi podzielili”.
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 4. Kogo oskarżono? (Zob. Helaman 9:16–17, 19).

 5. Jakich dodatkowych informacji udzielił Nefi? (Zob. Helaman 9:25–36).

 6. Kto był mordercą? (Zob. Helaman 9:37–38).

Poproś uczniów w parach, aby znaleźli odpowiedzi na 1. i 2. pytanie. Po upłynięciu wyzna-
czonego czasu zapytaj:

• W co uwierzyło pięciu mężczyzn, gdy odkryli, że naczelny sędzia został zamordowany? 
Dlaczego ogarnął ich strach? (Zob. Helaman 9:5).

Poproś uczniów w parach, aby odpowiedzieli na pozostałe pytania i zakończyli śledztwo. 
Następnie zapytaj:

• Według Nefiego, co miał powiedzieć Seantum po przyznaniu się do winy? (Zob. Helaman 
9:36).

• Zgodnie ze słowami zapisanymi we fragmencie: Helaman 9:39–41, dlaczego niektórzy 
ludzie uwierzyli Nefiemu?

Poproś uczniów o podsumowanie, czego nauczyli się z rozdziału: Helaman 9 o słowach 
proroków. Uczniowie mogą wyrażać różne przemyślenia, ale upewnij się, że rozpoznali 
następującą zasadę: Słowa proroków zostaną wypełnione. Aby podkreślić tę zasadę, 
możesz poprosić uczniów o przeczytanie fragmentu: Nauki i Przymierza 1:37–38.

• Jakie doświadczenia wzmocniły wasze świadectwo o tym, że mamy teraz na ziemi praw-
dziwych proroków?

Zakończ, składając świadectwo, że słowa proroków zostaną wypełnione.

Komentarz i tło historyczne
Helaman 8:14–15. „Miedziany wąż”
Gdy Nefi mówił o tym, że Mojżesz podniesie „miedzia-
nego węża”, mówił o wydarzeniu, gdy dzieci Izraela 
zostały porażone plagą „jadowitych węży” (zob. IV 
Ks. Mojżeszowa 21:6–9; zauważ, że słowo miedziany 
oznacza mosiężny). Kłopoty Izraelitów zaczęły się, gdy 
źle wypowiadali się o Bogu i Jego prorokach (zob. IV Ks. 
Mojżeszowa 21:5). Osoby, które spojrzały na miedzianego 
węża, zostały uzdrowione, a ci, którzy tego nie uczynili, 
zginęli (zob. IV Ks. Mojżeszowa 21:9; 1 Nefi 17:41).

Podobnie jak wspomniani Izraelici, wielu ludzi w cza-
sach Nefiego wypowiadało się przeciwko Bogu i Jego 
prorokowi. Gdy Nefi przypomniał historię o miedzia-
nym wężu, podkreślił, że jego lud powinien „[zaufać] 
Synowi Bożemu z wiarą” i żyć (Helaman 8:15; zob. 
także: Ew. Jana 3:14–15. W historii tej sam Jezus Chry-
stus mówi o miedzianym wężu jako o symbolu czeka-
jącego Go ukrzyżowania). Nefi następnie przypomniał 
ludowi, że wszyscy prorocy świadczyli o Chrystusie (zob. 
Helaman 8:16–23).

Dodatkowe pomysły dotyczące 
nauczania
Helaman 7–9. Prezentacje filmowe
Zamiast przeprowadzać podczas lekcji ćwiczenie z pro-
wadzeniem śledztwa, możesz pokazać film pt.: „Krąg 

dumy”, który ilustruje zapis z rozdziałów: Helaman 7–9 
i kilka pierwszych wersetów rozdziału: Helaman 10. 
Prezentacja jest dostępna na: Book of Mormon DVD 
Presentations 1–19 (54011) i na stronie LDS. org.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Helaman 1–9 (Część 22.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi ucznio-
wie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 
Helaman 1–9 (Część 22.) nie zakłada, że masz ich nauczać 
w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować 
się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postę-
puj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, rozważając 
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Helaman 1–2)
Gdy uczniowie studiowali na temat politycznych kłótni i 
morderstw pośród Nefitów i o zdobyciu miasta Zarahemla 
przez Lamanitów, dowiedzieli się, że spory prowadzą do 
podziałów i czynią nas podatnymi na wpływ przeciwnika. 
Dowiedzieli się także, iż tajne sprzysiężenia mogą doprowa-
dzić do zniszczenia społeczeństwa.

Dzień 2. (Helaman 3–4)
Studiując o tym, jak neficcy naśladowcy Zbawiciela prze-
trwali liczne prześladowania, uczniowie dowiedzieli się, że 
bez względu na prześladowania i próby, nasza wiara w  
Jezusa Chrystusa może wzrastać, gdy z pokorą wzywamy 
Boga i gdy nasze serca lgną do Niego. Gdy studiowali o 
tym, jak wzrastająca duma Nefitów umożliwiła Lamanitom 
zdobycie połowy nefickich ziem, nauczyli się, że duma i nie-
godziwość oddzielają od nas Ducha Pana i jesteśmy wtedy 
pozostawieni sami sobie.

Dzień 3. (Helaman 5)
Studiując rady, jakich Heleman udzielił swoim synom 
Nefiemu i Lehiemu, uczniowie dowiedzieli się, że jeśli budu-
jemy na fundamencie Jezusa Chrystusa, to Szatan nie ma 
nad nami mocy. Poprzez moc Boga, wiarę i wysiłki misjo-
narskie Nefiego i Lehiego nawróciło się wielu Lamanitów. 
Uczniowie dowiedzieli się, że gdy wykazujemy się wiarą 
w Jezusa Chrystusa i pokutujemy za nasze grzechy, Duch 
Święty napełnia nasze serca radością i pokojem.

Dzień 4. (Helaman 6–9)
Uczniowie dowiedzieli się, że gdy wierzymy i jesteśmy 
posłuszni słowom Pana, On przelewa na nas Swego Ducha. 
Nefi ostrzegał niegodziwych Nefitów o konsekwencjach ich 
postępowania i podkreślał, że jeśli nie chcemy odpokutować 
za grzechy, tracimy ochronę Pana i błogosławieństwa życia 
wiecznego. Po wysłuchaniu słów Nefiego niektórzy ludzie 
wstawili się za nim. Uczniowie dowiedzieli się, że opierając się 
złu, uniemożliwiamy jego rozwój. Nefi przypomniał ludziom, 
że wielu proroków świadczyło o Zbawicielu i nauczało, iż jeśli 
będziemy się koncentrować na Jezusie Chrystusie i wykażemy 
się wiarą w Niego, otrzymamy życie wieczne. Z nauk Nefiego 
zapisanych w rozdziałach: Helaman 7–9 uczniowie dowie-
dzieli się, że słowa proroków zostaną spełnione.

Wprowadzenie
Pośród wzmagających się sporów i niegodziwości, Nefi nauczał 
swych synów, że opoką ich wiary powinien być Jezus Chrystus. 
Nauki Nefiego o odkupieniu i słuchaniu słów proroków Pana były 
kluczem do szczęścia tego ludu.

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 1–5
Nefici ponoszą porażki z powodu sporów i niegodziwości; wielu 
Lamanitów nawraca się, po tym, jak Nefi i Lehi głoszą ewangelię
Poproś uczniów o zastanowienie się, dlaczego pewne budynki 
zawalają się, a inne stoją przez lata. Następnie zapytaj: Dlaczego 
ważne jest, aby budynek miał solidne fundamenty?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
Helaman 5:12. Ponieważ jest to fragment do opanowania, 
poproś kilku uczniów o wyrecytowanie go z pamięci. Zachęć ich, 
aby spróbowali, nawet jeśli jeszcze go dobrze nie zapamiętali. 
Następnie zadaj następujące pytania:

• Jakie obietnice są wymienione w tym wersecie, jeśli będziemy 
budować nasze życie na opoce Jezusa Chrystusa? (Uczniowie 
powinni wyrazić, że kiedy budujemy na opoce Jezusa 
Chrystusa, Szatan nie ma nad nami mocy).

• Co zrobiliście, aby budować swoje życie na opoce Jezusa 
Chrystusa?
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Poproś uczniów, aby powiedzieli o sytuacjach, kiedy ich świadec-
twa o Zbawicielu pomogły im oprzeć się pokusom i przetrwać 
próby. Złóż świadectwo o sile duchowej, jaką otrzymałeś, ponie-
waż budowałeś swoje życie na opoce Jezusa Chrystusa. Zachęć 
uczniów, aby zastanowili się nad jednym lub kilkoma sposobami, 
na jakie mogą dążyć do lepszego budowania swego życia na 
opoce Chrystusa.

Helaman 6–7
Lamanici stają się bardziej prawi, podczas gdy Nefici stają się 
bardziej niegodziwi; Nefi głosi ewangelię niegodziwym Nefitom 
i wzywa ich do pokuty
Przypomnij uczniom, że gdy wielu Lamanitów odpokutowało i 
umocniło się w ewangelii, Nefici żyli w niegodziwości, a Duch 
Święty od nich odszedł. Poproś, aby pomyśleli o sytuacji, kiedy 
we własnym życiu poczuli, że Duch odsunął się o nich z powodu 
podjętych przez nich decyzji.

Wyjaśnij, że gdy Nefi zobaczył, w jakim stanie ducha jest jego 
lud, „serce jego przepełniła boleść” (Helaman 7:6). Udał się na 
wieżę w swoim ogrodzie, aby się modlić i wyżalić się z powodu 
niegodziwości tego ludu. Zgromadziła się wokół niego rzesza 
ludzi, a Nefi wykorzystał tę okazję, aby ich nauczać.

Poproś jednego z uczniów, aby wyszedł na środek klasy i repre-
zentował Nefiego na wieży. Poproś go o przeczytanie na głos 
wersetów: Helaman 7:15–22, 26–28, a pozostali uczniowie 
niech śledzą tekst. Zanim uczeń zacznie czytać, podziel pozosta-
łych uczniów na dwie grupy. Poproś jedną grupę o wyszukanie, 
jakie — według Nefiego — były grzechy Nefitów, a drugą grupę 
poproś o wyszukanie konsekwencji, o jakich świadczył Nefi, 
że spadną na ten lud, jeśli nie odpokutują. Następnie poproś 
uczniów, aby opowiedzieli, czego się dowiedzieli.

Gdy uczniowie udzielą już odpowiedzi, poproś ich, aby okre-
ślili zasady, jakich możemy nauczyć się z tej historii. Uczniowie 
mogą podzielić się różnymi zasadami, ale powinni powiedzieć, 
że jeśli odmawiamy dokonania pokuty za grzechy, tracimy 
ochronę Pana oraz błogosławieństwa życia wiecznego.

Aby pomóc uczniom zrozumieć tę zasadę, poproś ich o wyjaś-
nienie konsekwencji, jakie spadną na ludzi w następujących 
sytuacjach: (1) Młody człowiek nie chce odpokutować za uza-
leżnienie od pornografii. (2) Dla pewnej młodej kobiety najważ-
niejsze jest stanie się sławną i popularną, pomimo że rodzice 
uczą czegoś innego. (3) Młody mężczyzna słuchał wskazówek 
proroków, aby badać pisma święte i modlić się, ale odmawia 
wykonania tych czynności.

Poproś uczniów o zastanowienie się nad tym, czy jest coś, za co 
powinni odpokutować, aby mogli zyskać większą siłę od Pana 
potrzebną im w życiu.

Helaman 8
Nefi naucza, że wszyscy prorocy świadczą o Jezusie Chrystusie
Wypisz na tablicy słowa: przyjąć i zaprzeczyć. Poproś uczniów o 
wyjaśnienie różnicy między tymi dwoma słowami. Poproś jednego 
z uczniów o przeczytanie fragmentu: Helaman 8:13, a ucznio-
wie niech rozpoznają, co — wedle słów Nefiego — odrzucił lud. 
Możesz zachęcić uczniów, aby zaznaczyli to, co znajdą.

Pokaż uczniom ilustrację: Mojżesz i miedziany wąż (62202;  
Album ewangelia w malarstwie [2009], nr 16). Poproś ich o 
przeczytanie fragmentu: Helaman 8:14–15 i odszukanie, czego 
Mojżesz nauczał o Zbawicielu. Poproś, aby powiedzieli, co zna-
leźli. Następnie zapytaj:

• W jaki sposób można z wiarą podnieść wzrok ku 
Zbawicielowi?

• Co oznacza mieć „ducha pokory”? (Bycie pokornym, skłon-
nym do pokuty, przyjmowanie woli Pana). Dlaczego taka po-
stawa jest konieczna, gdy podnosimy wzrok ku Zbawicielowi?

• W jaki sposób wiedza o Zadośćuczynieniu Zbawiciela może 
nam pomóc w odpieraniu zła i odpokutowaniu po tym, jak 
zgrzeszymy?

Poproś uczniów, aby własnymi słowami sformułowali zasadę, 
jaką możemy sobie przyswoić z tych wersetów. Uczniowie mogą 
użyć różnych słów, ale powinni powiedzieć, że jeśli koncentru-
jemy się na Jezusie Chrystusie i wykazujemy się wiarą w 
Niego, otrzymamy życie wieczne.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
Helaman 8:16 i poproś uczniów, aby powiedzieli, kto jeszcze na-
uczał o misji Zbawiciela. Następnie poproś uczniów, aby szybko 
znaleźli we fragmencie: Helaman 8:17–22 imiona proroków, 
którzy świadczyli o Jezusie Chrystusie. Poproś uczniów, aby 
zastanowili się nad tym, w jaki sposób prorocy w starożytnych 
czasach, jak również współcześni, składali świadectwo o misji i 
ofierze Zadośćuczynienia Zbawiciela.

Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi świadectwami o tym, 
jakie znaczenie dla nich ma Zadośćuczynienie Zbawiciela. Możesz 
także podzielić się swoim świadectwem.

Następna część (Helaman 10–16)
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że Pan obiecał im, iż zrobi 
wszystko, o co Go poproszą. Nefi był tak bardzo wierny, że Pan 
złożył mu taką obietnicę i udzielił mu pieczętującej mocy. Zachęć 
uczniów, aby przestudiowali w tym tygodniu rozdziały: Helaman 
10–16 i wyszukali, w jaki sposób Nefi korzystał z mocy danej od 
Pana, aby pomagać swemu ludowi. Poproś ich też, aby wyszukali 
znaków narodzin i śmierci Jezusa Chrystusa podczas studiowania 
proroctwa Lamanity Samuela w rozdziałach: Helaman 13–16.
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Wprowadzenie
Proces sądowy dotyczący ustalenia mordercy na-
czelnego sędziego zakończył się, gdy potwierdzono 
prawdziwość objawienia Nefiego na temat tej zbrodni. 
Obroniwszy się przed fałszywymi oskarżeniami, Nefi 
rozpoczął podróż powrotną do domu. Rozważał, co 

ukazał mu Pan, czuł się przygnębiony z powodu nie-
godziwości ludu. W tym momencie refleksji i smutku, 
usłyszał głos Pana. Pan pobłogosławił go pieczętującą 
mocą i nakazał, aby nadal głosił pokutę temu ludowi. 
Nefi od razu posłuchał nakazu Pana.
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Helaman 10

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 10:1–11
Nefi otrzymuje moc pieczętowania
Przypomnij uczniom o objawieniu Nefiego na temat morderstwa naczelnego sędziego, 
które zostało zapisane w rozdziałach: Helaman 8–9. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie 
siebie na miejscu Nefiego tuż po tym, jak ujawnił, kto zabił naczelnego sędziego.

• Jak byście się wtedy czuli? Jakiej spodziewalibyście się reakcji osób tam obecnych?

• Co chcielibyście powiedzieć tym ludziom?

• Co byście czuli, gdyby ludzie zignorowali was i pozostawili samym sobie?

Wyjaśnij, że po oczyszczeniu z zarzutów popełnienia morderstwa naczelnego sędziego 
Nefi podjął wędrówkę do domu. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos frag-
mentu: Helaman 10:1–3 i poproś uczniów o wyszukanie tego, co zrobił Nefi, podczas drogi 
powrotnej do domu. Możesz zasugerować, aby uczniowie oznaczyli słowo: rozmyślać tam, 
gdzie pojawia się w tych wersetach.

• Dlaczego Nefi był „przygnębiony”?

• Co się stało, gdy Nefi tak rozmyślał? (Usłyszał głos Pana). Jaki ma związek rozmyślanie i 
otrzymywanie objawienia?

Gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, pomóż im rozpoznać następującą zasadę: Roz-
myślanie nad sprawami Pana przygotowuje nas do otrzymania objawienia. Możesz 
zapisać tę zasadę na tablicy.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad przykładami z pism świętych lub z historii 
Kościoła, gdy ludzie otrzymywali objawienie w wyniku rozmyślania nad sprawami Pana. 
(Propozycje odpowiedzi: Nefi, syn Lehiego, otrzymał wizję po tym, jak pragnął zobaczyć 
te rzeczy, które ujrzał jego ojciec i „rozważał je w [swym] sercu” [zob. 1 Nefi 10:17; 11:1]; 
Józef Smith, którego Pierwsza wizja przyszła, gdy „rozmyślał […] nie jeden raz” nad 
fragmentem: List Jakuba 1:5 [zob. Józef Smith — Historia 1:11–17]; i Joseph F. Smith, który 
otrzymał wizję odkupienia umarłych po rozważaniu i rozmyślaniu nad słowami Pana [zob. 
NiP 138:1–6, 11].

• Kiedy rozmyślanie pomogło wam otrzymać osobiste objawienie? (Możesz wspomnieć, 
że otrzymanie osobistego objawienia zazwyczaj nie jest aż tak spektakularne, jak nie-
które przykłady opisane w pismach świętych. Doświadczenia objawień to zazwyczaj 
momenty nagłego olśnienia, jak na przykład, kiedy nagle zrozumiemy coś, co wcześniej 
sprawiało nam trudności).

• Kiedy i w jakich sytuacjach rozmyślanie nad sprawami Pana jest jak najbardziej stosowne? 
(Przykładowe odpowiedzi: podczas i po spotkaniu sakramentalnym, przed i po osobistych 
modlitwach i studiowaniu pism świętych, po oglądaniu lub słuchaniu konferencji general-
nej, podczas postu, podczas służby w świątyni oraz czcząc Pana w dzień Sabatu).

Zachęć uczniów, aby zarezerwowali sobie stały czas na rozmyślanie. Zasugeruj, aby zapisy-
wali spostrzeżenia, które do nich przychodzą podczas rozmyślania.

Przygotowanie 
sali lekcyjnej
Idealne warunki sprzyja-
jące uczeniu się ewan-
gelii wzbudzają uczucia 
miłości, szacunku, po-
szanowania i spokoju. 
Jest to miejsce porządku, 
sprzyjające spełnianiu 
celu nauczania. Prezy-
dent Boyd K. Packer 
nauczał, że „natchnienie 
łatwiej przychodzi w 
spokojnym otoczeniu” 
i że „skupienie i po-
szanowanie zapraszają 
objawienie” („Reverence 
Invites Revelation”, 
Ensign, listopad 1991, 
str.  21, 22).
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Aby przygotować uczniów do dalszego studiowania doświadczenia Nefiego, poproś ich, 
aby wyobrazili sobie, że ich sąsiad wyjeżdża na pewien czas i szuka kogoś, kto pilnowałby 
jego domu i dobytku.

• Jak myślisz, jaką osobę poprosiliby twoi sąsiedzi, żeby pilnowała im domu?

• W jaki sposób możesz pokazać swoim sąsiadom, że można ci zaufać w wypełnieniu tego 
rodzaju obowiązków?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 10:4–5 i wyszukanie, dlaczego 
Pan powierzył Nefiemu tak wielkie obowiązki i wspaniałe błogosławieństwa. (Możesz wy-
jaśnić, że wytrwałość oznacza bycie niestrudzonym lub pilność). Poproś uczniów o opowie-
dzenie o tym, czego się dowiedzieli.

• W jaki sposób wytrwała służba ukazuje, że Pan może nam ufać, gdy błogosławi nas i 
powierza nam obowiązki?

• W jaki sposób postępowanie według przykładu Nefiego, który nie bał się ludzi, może 
pomóc nam przygotować się do wykonywania obowiązków w królestwie Pana?

• Jakie znaczenie ma dla was wyrażenie „nie troszczyłeś [się] o swoje życie”?

Napisz na tablicy: Pan obdarza nas błogosławieństwami i obowiązkami, kiedy … Poproś 
uczniów o uzupełnienie tego zdania zgodnie z tym, czego dowiedzieli się o Nefim z frag-
mentu: Helaman 10:4–5. Propozycje, w jaki sposób uczniowie mogą zakończyć to zdanie, 
są następujące: Pan obdarza nas błogosławieństwami i obowiązkami, kiedy wyko-
nujemy Jego wolę, a nie swoją. Możesz zasugerować, aby uczniowie zapisali tę prawdę 
w swych pismach świętych lub w notatnikach bądź w dziennikach do studiowania pism 
świętych.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi pytaniami i zapisali odpowiedzi na 
jedno z nich:

• Co ostatnio zrobiliście w swoim życiu, aby pokazać Panu, że Jego wola jest ważniejsza od 
tego, co sami chcecie zrobić?

• W jakiej dziedzinie waszego życia moglibyście bardziej dążyć do poznania woli Pana?

Złóż świadectwo, że Pan chce powierzać nam coraz większe i wspanialsze błogosła-
wieństwa, w miarę jak będziemy dążyć do wykonywania Jego woli i przestrzegania Jego 
przykazań.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 10:5–7 i wyszukanie, jakie 
błogosławieństwa Pan dał Nefiemu i jakie nałożył na niego obowiązki. Kiedy uczniowie 
będą czytać, zapisz na tablicy:

Werset 5

Werset 6

Werset 7

Poproś kilku uczniów, aby napisali na tablicy, obok odpowiednich numerów wersetów, 
błogosławieństwa, jakimi Pan obdarzył Nefiego.

Podkreśl, że jednym z błogosławieństw, jakie otrzymał Nefi, była moc pieczętowania. 
Następnie napisz na tablicy następującą prawdę: Moc pieczętowania wiąże i odwołuje 
na ziemi oraz w niebie. Możesz zasugerować, aby uczniowie zapisali tę zasadę w swych 
pismach świętych obok fragmentu: Helaman 10:7.

Zapytaj uczniów, czy znają innych proroków poza Nefim, którzy otrzymali moc pieczęto-
wania. Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, możesz poprosić ich, aby napisali następujące 
odsyłacze z pism świętych do fragmentu: Helaman 10:7: I Ks. Królewska 17:1 (Eliasz); Ew. 
Mateusza 16:15–19 (Piotr); Nauki i Przymierza 132:46 (Józef Smith).

Wyjaśnij, że klucze tej samej mocy posiada obecnie Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich. Podobnie jak Nefi, Prezydenci Kościoła służyli wytrwale i 
udowodnili, że Pan może ich obdarzyć wspaniałymi błogosławieństwami oraz powierzyć 
im obowiązki ogromnej wagi. Najczęściej mówimy o mocy pieczętowania w odniesieniu 
do zapieczętowania rodzin poprzez świątynne obrzędy.

Aby pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu kwestii związanej z mocą pieczętowania, po-
proś jednego z nich o przeczytanie następującej wypowiedzi Starszego Russella M. Nelsona 
z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Świątynie, obrzędy, przymierza, obdarowania i zapieczętowania zostały 
przywrócone, dokładnie tak, jak o tym prorokowano. Obrzędy świątyni 
zapewniają pojednanie 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” 
(„Przygotowanie na błogosławieństwa świątyni”, Liahona, październik 

2010, str. 42).

• W jaki sposób zostaliście pobłogosławieni dzięki wiedzy, że rodziny mogą być zjedno-
czone na wieczność?

• W jaki sposób możecie w przyszłości dążyć do uzyskania błogosławieństw związanych 
z mocą pieczętowania? (Przykładowe odpowiedzi: uczniowie mogą przygotować się 
do zawarcia ślubu w świątyni i mogą wykonywać pracę w świątyni oraz badać historię 
rodziny, co umożliwi im zapieczętowanie do ich przodków).

Podziel się uczuciami o błogosławieństwach mocy pieczętującej i o tym, jak ważne jest 
otrzymanie obrzędów pieczętujących w świątyni.

Helaman 10:12–19
Nefi postępuje według nakazu Pana i głosi pokutę temu ludowi
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek odkładali na później zrobienie czegoś, o co zostali po-
proszeni. (Przykładowe odpowiedzi: ociąganie się z wykonaniem obowiązków w domu lub 
ze zrobieniem pracy domowej bądź z wykonaniem polecenia w pracy).

• Jakie przesłanie możemy przekazać ludziom, gdy odkładamy na później zrobienie tego, 
o co jesteśmy proszeni?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 10:11–12. Poproś 
uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, jak zareagował Nefi, gdy Pan nakazał mu głosić 
pokutę temu ludowi.

• Co okazujemy Panu, gdy szybko reagujemy na Jego radę i nakazy?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 10:13–14. Następnie 
poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 10:15–17.

• Czego możemy nauczyć się z przykładu Nefiego opisanego w tych wersetach?

• W jaki sposób Pan pomógł Nefiemu?

Pomóż uczniom dostrzec, że z powodu wierności Nefiego, Pan go ochraniał i pobłogosła-
wił, dając mu wielką moc. Nefi był zdeterminowany, aby wypełnić misję, którą dał mu Pan.

• W jaki sposób możecie okazać determinację w służbie Pana?

Zachęć uczniów, aby dążyli do wykonywania woli Pana, a nie swojej, i aby szybko Go słu-
chali. Złóż świadectwo na temat błogosławieństw, które są skutkiem poddania się woli Pana.

Omówienie fragmentów do opanowania
Po tej lekcji możesz znaleźć trochę czasu na przeprowadzenie ćwiczeń związanych z frag-
mentami z pism świętych do opanowania.

Przydziel każdemu uczniowi po jednym z następujących wersetów do opanowania, aby po 
cichu go przeczytał: 1 Nefi 3:7; 2 Nefi 2:27; 2 Nefi 31:19–20; Mosjasz 2:17. Poproś uczniów o 
przeczytanie przypisanego im fragmentu i zastanowienie się, w jaki sposób ma to zastoso-
wanie do Nefiego i jego posługi zapisanej w rozdziale: Helaman 10. Po upłynięciu wyzna-
czonego czasu, poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli.



417

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 11
Nefici przechodzą przez cykl prawości i niegodziwości
Narysuj na tablicy poniższy schemat. Wyjaśnij, że przedstawia on tak zwany krąg dumy.

Poproś uczniów, aby zastanowili się, co napisaliby w punkcie czwartym tego cyklu. Pozwól 
uczniom na omówienie możliwych odpowiedzi. Po dyskusji, napisz Pokora i pokuta obok 
punktu 4. na schemacie. Wyjaśnij, że następujące ćwiczenie ukaże, jak ludzie z Księgi Mor-
mona przechodzili przez w ten cykl zdarzeń. Zwróć uwagę na to, że ten cykl można często 
dostrzec w dużych społecznościach, jak również może on odzwierciedlać schematy z życia 
rodzin i poszczególnych osób.

Przypomnij uczniom, że nawet gdy Nefi powiedział temu ludowi o śmierci naczelnego sę-
dziego, ci „znieczulili swe serca i nie dawali posłuchu słowom Pana” (Helaman 10:13). Pod 
koniec 71. roku panowania sędziów pośród tego ludu nastąpił „rozłam, że zaczęli zabijać 
się nawzajem, walcząc na miecze” (Helaman 10:18).

• Jak myślicie, w którym miejscu na schemacie kręgu dumy znajdowali się wtedy Nefici?

Przed lekcją narysuj na tablicy tabelę z następnej strony. Nie wpisuj odpowiedzi napisa-
nych kursywą z trzeciej i czwartej kolumny. Jeśli to możliwe skopiuj tabelę i rozdaj każ-
demu z uczniów. Jeśli to nie jest możliwe, poproś każdego z nich o przerysowanie tabeli do 
notatników lub do dzienników do studiowania.

Daj przykład, w jaki sposób uzupełnić tabelę, współpracując z uczniami i wypełniając pierw-
szy wiersz. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 11:1–2. 
Poproś uczniów w klasie, aby krótko podsumowali, w jakim stanie znajdowali się ludzie 
opisani w tych wersetach. Wpisz ich odpowiedzi do tabeli. Następnie poproś uczniów, aby 
określili, na jakim etapie cyklu znajdują się ci ludzie. Wpisz ich odpowiedzi do tabeli.

Gdy uczniowie zrozumieją, jak wypełnić tę tabelę, wyznacz im na to czas. Możesz poprosić 
ich, aby pracowali samodzielnie, w parach lub w małych grupach, bądź wszyscy wspólnie.

 1. Sprawiedliwość 
i powodzenie

 2. Duma i 
niegodziwość

 3. Cierpienie i 
zniszczenie

 4.   
 

Przykład w 
ćwiczeniach z użyciem 
pism świętych
Gdy przygotowujesz się 
do tego, aby uczniowie 
wzięli udział w ćwicze-
niach z użyciem pism 
świętych, oceń stopień 
trudności ćwiczenia i 
możliwości uczniów. W 
niektórych sytuacjach 
możesz dla przykładu 
uzupełnić część ćwicze-
nia, aby uczniowie zo-
baczyli, co muszą zrobić, 
kiedy zaczną je wykony-
wać samodzielnie.

Wprowadzenie
Rozdziały 11. i 12. w Księdze Helamana opisują 14 lat 
dziejów Nefitów, podczas których lud ten przechodzi 
przez cykl prawości i niegodziwości. Historia ta ukazuje, 

jak szybko ludzie mogą zapomnieć o Panu i jak On karci 
ich, aby pomóc im odpokutować i do Niego powrócić.

LEKCJA 112

Helaman 11–12
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Lata panowa-
nia sędziów

Wersety 
znajdujące się 
w rozdziale: 
Helaman 11

Opis stanu, w jakim znajdował się lud Etap(y) w 
schemacie 
cyklu

72–73 1–2 Nasilają się spory i walki, tajemna banda 
spiskowców dokonuje dzieła zniszczenia.

2, 3

73–75 3–6 Na prośbę Nefiego skierowaną do Pana 
zamiast wojny nastaje klęska głodu i giną 
tysiące ludzi.

2, 3

75 7–11 Ludzie zaczynają przypominać sobie o Panu 
i korzą się, przeganiając bandę spiskowców 
Gadiantona.

3, 4

76 17–20 Ludzie radują się i chwalą Boga. Są prawi 
i ponownie zaczyna im się powodzić.

4, 1

77–79 21–23 Powraca dobrobyt i pokój. Występują nie-
wielkie spory, które są niwelowane poprzez 
objawienia i nauczanie ewangelii.

1

80 24–26  Ludzie ponownie stają się dumni, źli i 
niegodziwi. Niegodziwa banda spiskowców 
znowu powstaje pośród ludu, mordując i 
knując tajemne spiski.

2, 3

80–81 27–35 Spiskowcy sieją spustoszenie, armie Nefitów 
i Lamanitów nie mogą zniszczyć tej niego-
dziwej bandy. Spiskowcy zabijają wielu ludzi, 
niektórych uprowadzają do puszczy, w tym 
kobiety i dzieci. Próby pobudzają lud do 
przypomnienia sobie o Panu.

3, 4

Gdy uczniowie w wyznaczonym czasie uzupełnią tabelę, poproś ich, aby opowiedzieli, 
czego się nauczyli podczas tego ćwiczenia. Następnie zadaj pytania:

• Na podstawie fragmentu: Helaman 11:4, dlaczego Nefi modlił się, aby w kraju nastał 
głód? (Miał nadzieję, że głód pobudzi lud do przypomnienia sobie o Panu i do pokuty).

• Co mógł ten lud zrobić, aby uniknąć etapu „cierpienia i zniszczenia” w cyklu zdarzeń?

Uczniowie mogą udzielić wielu dobrych odpowiedzi na to pytanie. Upewnij się, że rozpo-
znali następującą zasadę: Dzięki pokorze i pokucie, możemy uniknąć dumy i znisz-
czenia. Zwróć uwagę na to, że Nefici mogli uniknąć etapu 2. i 3. w cyklu zdarzeń. Mogli 
żyć w prawości i zawsze być pokorni, pokutować bez ociągania się, kiedy tylko zgrzeszyli. 
Jeśli żyliby w ten sposób, nadal doświadczaliby prób, ale nie musieliby znosić strasznego 
cierpienia i zniszczenia, które nastało w wyniku ich niegodziwości.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 11:36–37. Poproś 
uczniów, aby śledzili tekst i uważali na to, jaka zmiana nastąpiła w krótkim okresie.

• Ile czasu minęło od okresu, kiedy Nefici pamiętali o Panu do momentu, kiedy „dojrzeli 
znowu do zagłady”? (Cztery lata).

• Który etap cyklu dumy został opisany na końcu rozdziału: Helaman 11?

Poproś uczniów o określenie i zastanowienie się nad tym, kiedy w swoim życiu lub w życiu 
osób, które znają, widzieli, jak w pewnym stopniu cykl ten miał miejsce. Poproś ich, aby 
zastanowili się, co mogą zrobić, aby uniknąć przechodzenia przez drugi i trzeci etap tego 
cyklu. Zachęć ich, aby po przemyśleniu tych kwestii zapisali swoje pomysły.
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Helaman 12
Mormon wyjaśnia, dlaczego Pan karci ludzi
Napisz na tablicy: „I tak widzimy, …” Wyjaśnij, że Mormon użył tego wyrażenia, aby za-
znaczyć lekcje, których możemy się nauczyć ze spisanych zapisów.

• W jaki sposób moglibyśmy uzupełnić to zdanie w oparciu o tekst rozdziału: Helaman 11?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 12:1 i poproś 
uczniów o wyszukanie, w jaki sposób Mormon dokończył to zdanie.

• Co, według was, oznacza wyrażenie „zmienne są serca ludzi”?

• Co wam pomaga, aby w sercu pozostać niezachwianie oddanym Panu?

Poproś uczniów o przestudiowanie po cichu fragmentu: Helaman 12:2–3 i wyszukanie, 
jakie lekcje Mormon chciał, abyśmy wynieśli z historii Nefitów. Przypomnij uczniom, że 
Mormon często używał takich wyrażeń, jak „widzimy” (werset 2.) oraz „I tak widzimy” 
(werset 3.), kiedy dzieli się w piśmie świętym prawdami, z których możemy wyciągnąć 
lekcje dla siebie.

• Powiedzcie własnymi słowami, jakie lekcje powinniśmy wynieść z tego fragmentu, 
zgodnie z pragnieniem Mormona? (Uczniowie mogą udzielić następujących odpo-
wiedzi: Jeśli nie będziemy ostrożni, dobrobyt może doprowadzić do tego, że 
zapomnimy o Panu; Pan doświadcza Swój lud, aby pobudzić ich do pamiętania 
o Nim).

• Jak myślicie, dlaczego ludzie, którym się powodzi, czasem zapominają o Panu?

• Jak myślicie, dlaczego ludzie czasem muszą być doświadczeni przez Pana, zanim sobie o 
Nim przypomną? (Możesz wyjaśnić, że słowo doświadczać oznacza przywołanie kogoś 
do porządku poprzez wyznaczenie kary lub sprowadzenie cierpienia).

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującym pytaniem:

• W jaki sposób Pan może nas karcić w dzisiejszych czasach?

Aby pomóc uczniom odpowiedzieć na to pytanie, przeczytaj następującą wypowiedź Star-
szego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Karcenie przez Boga służy przynajmniej trzem celom: (1) nakłania nas do odpokutowania, 
(2) oczyszcza 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 smagam”, 
Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 98).

• W jaki sposób karcenie przez Pana jest dowodem Jego miłości?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 12:4–6. Poproś 
uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, jakie postawy ludzi utrudniają im pamiętanie o 
Bogu. Poproś uczniów o podzielenie się tym, co znaleźli.

Wyjaśnij, że Mormon opisał lud, który nie pozwolił, aby Pan był ich przewodnikiem — tych 
którzy „znaczą jeszcze mniej niż proch ziemi” (Helaman 12:7). Poproś jednego z uczniów 
o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 12:7–8.

• Dlaczego o takich ludziach można powiedzieć, że znaczą „jeszcze mniej niż proch 
ziemi”? (Pomóż uczniom zrozumieć, że Mormon nie nauczał, iż ludzie są mniej warci dla 
Ojca w Niebie niż proch ziemi. Chciał On raczej zwrócić uwagę na fakt, że nawet proch 
ziemi zawsze jest posłuszny Bogu, a ludzie często nie są posłuszni).

Podsumuj fragment: Helaman 12:9–22 i wspomnij, że w tych wersetach Mormon przy-
pomina nam o wielkiej mocy Pana — że Pan może nakazać wszystkim rzeczom, aby się 
przemieszczały lub zmieniały i że może odseparować grzesznika od przebywania w Jego 
obecności. Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Helaman 12:23–26 i wyszukanie 
dowodów na to, że jesteśmy więcej warci niż proch ziemi. Możesz zaproponować, aby 
uczniowie zaznaczyli znalezione słowa i wyrażenia, które są dla nich ważne.

• Jaki dar jest dla nas dostępny, jeśli odpokutujemy i damy posłuch głosowi Pana?

• W jaki sposób dowodzi to naszej wartości w oczach Boga?
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Zapisz na tablicy następujące niedokończone zdania. Poproś uczniów, aby napisali pod-
sumowanie dzisiejszej lekcji poprzez dokończenie tych zdań w swoich notatnikach lub 
w dziennikach do studiowania pism świętych.

I tak widzimy w rozdziałach: Helaman 11–12, że …

Będę więc …

Złóż świadectwo, że gdy pamiętamy o Panu, dajemy posłuch Jego głosowi i pokutujemy, 
co jest oznaką naszej pokory i wiary w Niego. W zamian dotrzymuje On Swojej obietnicy 
i błogosławi nam oraz szczęści nam, a w końcu daje nam życie wieczne.



421

LEKCJA 113

Helaman 13
Wprowadzenie
Kilka lat przed narodzinami Zbawiciela Pan wysłał lama-
nickiego proroka Samuela, aby głosił pokutę Nefitom. 
Głosił Nefitom w Zarahemli dobrą nowinę odkupienia 
dostępnego dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. 

Wykazał im również, że odrzucają proroków i mają 
skłonność do znajdowania szczęścia w niegodziwości. 
Ostrzegł ich przed zniszczeniem, jakie ich spotka, jeśli 
nie odpokutują.

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 13
Samuel ostrzega Nefitów przed zniszczeniem, jeśli nie odpokutują
Przed lekcją przygotuj kartki do rozdania z materiałem zamieszczonym na końcu tej lekcji. 
Możesz podzielić te materiały na trzy i przypisz jeden fragment każdej z grup. Przed lekcją 
przepisz na tablicę następujący zarys rozdziału: Helaman 13.

Helaman 13:1–4. Pan wzywa Lamanitę Samuela, aby głosił ewangelię Nefitom.

Helaman 13:5–23. Samuel ostrzega Nefitów przed zniszczeniem, jakie na nich spadnie, jeśli nie 
odpokutują.

Helaman 13:24–39. Samuel ostrzega ten lud przed konsekwencjami odrzucenia słów proroków 
i odmowy dokonania pokuty.

Rozpocznij lekcję od pokazania ilustracji: Lamanita Samuel na murach miasta (62370; 
Album ewangelia w malarstwie [2009], nr 81). Zapytaj uczniów, czy wiedzą, dlaczego Nefici 
chcieli zabić Samuela. Po tym, jak uczniowie udzielą informacji, wyjaśnij, że w rozdziałach: 
Helaman 13–16 zawarty jest zapis o lamanickim proroku o imieniu Samuel. Zapis ten jest 
wyjątkowy, ponieważ jest to jedyny wypadek w Księdze Mormona, gdy dowiadujemy się 
o lamanickim proroku, który wzywa Nefitów do pokuty. W tym czasie Lamanici byli bar-
dziej prawi od Nefitów. Nawiąż do zarysu napisanego na tablicy i streść uczniom rozdział: 
Helaman 13.

Podziel uczniów w klasie na trzy grupy. (Jeśli to możliwe, niech w każdej grupie znajduje 
się taka sama liczba uczniów). Daj każdemu uczniowi kopię zadania wyznaczonego jego 
grupie (który znajduje się na końcu tej lekcji). Powiedz uczniom, że będą samodzielnie stu-
diować część rozdziału Helaman 13, a następnie będą nauczać się nawzajem o tym, czego 
się nauczyli. Poproś każdego ucznia, aby przygotował się do nauczania zasad z przypisa-
nego mu fragmentu z pisma świętego i by przygotował się do udzielenia odpowiedzi na 
pytania związane z tym fragmentem. Możesz pozwolić uczniom na zapisanie odpowiedzi. 
(To ćwiczenie umożliwi uczestnictwo każdemu uczniowi oraz stworzy odpowiednie wa-
runki do dzielenia się między sobą uczuciami, przemyśleniami i świadectwem).

Gdy upłynie czas wyznaczony na osobiste studiowanie, przypisz ich do pracy w grupach 
trzyosobowych. Jeśli to możliwe, niech w każdej grupie będzie uczeń, który studiował 
fragment: Helaman 13:1–7, 11, jeden, który studiował: Helaman 13:17–23, i jeden, który 
studiował: Helaman 13:24–33. Zarezerwuj wystarczającą ilość czasu dla każdego ucznia, 
aby podzielił się swoimi odpowiedziami z pozostałymi członkami grupy. Podczas dyskusji 
w małych grupach, przechadzaj się po klasie i nadzoruj odpowiedzi uczniów. Gdy jest to 
stosowne, dodawaj swoje spostrzeżenia do usłyszanych dyskusji.

Gdy upłynie czas wzajemnego nauczania, poproś kilku uczniów, aby podzielili się ze 
wszystkimi uczniami prawdą lub spostrzeżeniem, których nauczyli się podczas tego ćwi-
czenia od drugiego ucznia.

Podsumuj fragment: Helaman 13:9–14, wyjaśniając, że Nefici mieli zostać zniszczeni za 400 
lat (zob. Helaman 13:9–10), ale nie stało się to do tej pory, ponieważ żyją pośród nich prawi 
ludzie (zob. Helaman 13:13–14). Złóż świadectwo, że Samuel został posłany do Nefitów 

Pozwól uczniom 
wyrazić, czego 
się nauczyli od 
siebie nawzajem
Poprzez moc Ducha 
Świętego słowa i wypo-
wiedzi uczniów będą 
miały znaczący wpływ 
na serca i umysły ich ko-
legów i koleżanek. Gdy 
prosisz ich, aby dzielili 
się prawdami, jakich 
się nauczyli od siebie 
nawzajem, pomagasz im 
tworzyć atmosferę miło-
ści, szacunku i jedności.
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przez Pana i głosił to, co Pan przelał do jego serca, gdy zachęcał Nefitów do pokuty i po-
wrotu do Pana (zob. Helaman 13:11).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 13:27–28. Poproś 
pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, jak Nefici zareagowali na fałszywych 
proroków.

• Według Samuela, jaka była reakcja Nefitów na ludzi, którzy nauczali fałszywych prawd? 
Jak myślicie, dlaczego niektórzy ludzie przyjęli jego ostrzeżenie, a pozostali je odrzucili?

• W jaki sposób wypowiedzi i postawy, o których czytamy we fragmencie: Helaman 13:27, 
są aktualne w naszych czasach?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos poniższej wypowiedzi Prezydenta Ezry 
Tafta Bensona:

„To, w jaki sposób reagujemy na słowa żyjącego proroka, kiedy mówi nam rzeczy, które po-
winniśmy wiedzieć, a których jednak wolelibyśmy nie słyszeć, jest próbą naszej wierności” 
(„Fourteen fundamentals in Following the Prophet”, [BYU devotional address, 26 lutego 
1980], str. 3–4, speeches. byu. edu).

• Jakie rady głoszone przez proroków w dzisiejszych czasach mogą być trudne dla niektó-
rych ludzi?

• Czy możecie podać przykład proroczej rady, którą zdecydowaliście się wdrożyć w życie? 
W jaki sposób zostaliście pobłogosławieni, ponieważ postąpiliście zgodnie z tą radą?

Poproś uczniów, aby zapisali w notatnikach lub w dziennikach do studiowania jeden ze 
sposobów, w jaki możemy udoskonalić się w postępowaniu według rad żyjących proroków.

Po upływie czasu wyznaczonego na zapisanie swoich pomysłów poproś jednego z uczniów 
o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 13:33–37. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i wy-
szukali, czego w końcu dostąpią nieskorzy do pokuty Nefici i co mogliby o sobie powiedzieć. 
Poproś kolejnego ucznia o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 13:38. Poproś uczniów 
o wyszukanie smutnej prawdy, którą głosił Samuel o przyszłych pokoleniach Nefitów.

• Jaką smutną prawdę głosił Samuel o przyszłych pokoleniach Nefitów?

• Jak myślicie, co miał na myśli Samuel, gdy powiedział, że „wypełniły się dni [ich] 
próby”? (Przyszłe pokolenia Nefitów odkładały pokutę na później, aż do momentu gdy 
było za późno. A ponieważ nie chcieli odpokutować, ich grzechy doprowadziły do ich 
zniszczenia).

• Co jest złego w szukaniu „[szczęścia w czynieniu niegodziwości]”? (Pomóż uczniom 
dostrzec, że źródłem prawdziwego szczęścia jest przestrzeganie przykazań Boga).

• W jaki sposób ludzie szukają szczęścia, czyniąc niegodziwość?

Przypomnij uczniom inne zapisy w Księdze Mormona, w których osoby trwały w buncie 
i niegodziwości, aż serca ich stały się nieczułe na wpływ Ducha Świętego. (Przykłady: 
Laman i Lemuel — „nie byli w stanie […] czuć” [1 Nefi 17:45] i odmówili słuchania Boga; 
król Noe i jego lud, którzy odmówili pokuty pomimo ostrzeżeń wygłoszonych przez pro-
roka Abinadiego). Samuel podkreślił, że odmowa Nefitów, aby odpokutować doprowadzi 
do zniszczenia tego ludu w przyszłych pokoleniach.

Pomóż uczniom zrozumieć, że na poziomie indywidualnym jest nadzieja dla wszystkich, 
którzy wybiorą pokutę. Dzięki pokucie możemy otrzymać przebaczenie od Pana i zapobiec 
temu, że nasze serca staną się zatwardziałe. Aby pomóc uczniom zrozumieć, że możemy 
skorygować kierunek wędrówki poprzez pokutę, przeczytaj następującą wypowiedź Prezy-
denta Dietera F. Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła:

„Podczas szkolenia na kapitana lotnictwa musiałem nauczyć się nawigacji samolotem na 
długich rejsach. Loty nad ogromnymi oceanami, rozległymi pustyniami oraz loty między-
kontynentalne wymagały starannego planowania, tak aby bezpiecznie dotrzeć do zapla-
nowanego 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 punktem bezpiecznego powrotu. Do tego momentu samolot posiada wystar-
czającą 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 możliwości powrotu.
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[…] Szatan chce, abyśmy myśleli, że kiedy zgrzeszyliśmy, zostawiliśmy za sobą ‘punkt 
bezpiecznego powrotu’ — że jest za późno, by zmienić nasz kurs. […]

[…] Abyśmy stracili nadzieję, czuli się nieszczęśliwi, tak jak on i abyśmy uwierzyli, iż nie 
otrzymamy przebaczenia, Szatan może niewłaściwie użyć słów, które podkreślają sprawie-
dliwość Boga, tak aby dać do zrozumienia, 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 możliwości powrotu. Bez-
pieczny powrót jest możliwy, jeśli postępujemy zgodnie z planem Boga” („Punkt bezpiecz-
nego powrotu”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 99).

• W jaki sposób wystąpienie Prezydenta Uchtdorfa może przynieść nadzieję komuś, kto 
zgrzeszył?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się nad prawdami, które omówili. Zachęć ich, aby 
postępowali według podszeptów, które otrzymali od Ducha Świętego. Złóż świadectwo, 
że szczęście przyjdzie tylko do tych osób, które skorzystają z Pańskiego zaproszenia do 
pokuty.

Uwaga: Dla każdej z trzech grup, o których była mowa podczas dzisiejszej lekcji, przygotuj 
następujące materiały do rozdania.

Grupa 1 — Helaman 13:1–7, 11

Prorocy przekazują przesłania, jakie Bóg przelewa w ich serca.

 1. Jak myślicie, które wersety nauczają o tej prawdzie?

 2. Jakie przesłanie umieścił Bóg w sercu Samuela?

 3. Jak myślicie, dlaczego Samuelowi mogło być trudno przekazać to przesłanie?

 4. Jaki wpływ na Nefitów miał nadzieję wywrzeć swoim przesłaniem Samuel?

 5. Kiedy czuliście, że rodzic lub przywódca kościelny był natchniony, żeby przekazać wam 
przesłanie? Jak to na was wpłynęło?

 6. Jakie dodatkowe prawdy można znaleźć w tych wersetach?

Grupa 2 — Helaman 13:17–23

Kiedy nie pamiętamy o Panu, jesteśmy podatni na dumę i niegodziwość.

 1. Jak myślicie, które wersety nauczają o tej prawdzie?

 2. Według Samuela, jaka klątwa spadnie na Nefitów, jeśli będą dalej trwać w 
niegodziwości?

 3. Do jakich innych grzechów doprowadziło Nefitów umiłowanie bogactw?

 4. Jakie rzeczy prowadzące do dumy i grzechu mogą skupiać uwagę młodzieży?

 5. Jak myślicie, dlaczego ważne jest, aby być „[wdzięcznym] Panu, [naszemu] Bogu, za to, 
czym [nas] pobłogosławił”? (Helaman 13:22).

 6. Jakie dodatkowe prawdy można znaleźć w tych wersetach?

Grupa 3 — Helaman 13:24–33

Jeśli odrzucimy słowa proroków Pana, doświadczymy żalu i smutku.

 1. Jak myślicie, które wersety nauczają o tej prawdzie?

 2. Według Samuela, dlaczego Nefici odrzucili prawdziwych proroków?

 3. Jak myślicie, dlaczego niektórzy ludzie akceptowali fałszywych proroków, jak to opisał 
Samuel?

 4. Jakie są przykładowe nauki żyjących proroków i apostołów?

 5. Kim są „głupcy i ślepcy” (Helaman 13:29), przed którymi ostrzegają nas żyjący prorocy 
i apostołowie?

 6. Jakie dodatkowe prawdy można znaleźć w tych wersetach?
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Helaman 14
Wprowadzenie
Lamanita Samuel kontynuuje głoszenie ewangelii Ne-
fitom w Zarahemli i mówi o znakach zapowiadających 
narodziny i śmierć Jezusa Chrystusa. Wyjaśnia, że pro-
rokował o tych znakach, aby pomóc ludowi uwierzyć 
w Jezusa Chrystusa i nakłonić go do pokuty za grzechy. 
Nauczał, że poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa 

cała ludzkość może ponownie zostać przywiedziona 
przed Boga i przebywać w Jego obecności. Wzywa-
jąc lud do pokuty, obiecał, że ci, którzy odpokutują, 
otrzymają przebaczenie grzechów, a ci, którzy tego nie 
zrobią, zostaną odcięci od Boga i nie będą przebywać 
w Jego obecności.

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 14:1–13
Samuel prorokuje o znakach zapowiadających narodziny Zbawiciela
Przed lekcją narysuj na tablicy trzy strzałki, jak poniżej. W miarę rozwoju lekcji uzupełnisz 
miejsca przed i za strzałkami odpowiednimi słowami i wyrażeniami.

Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie dyskusję, jaką prowadzili na poprzedniej lekcji w 
związku z rozdziałem: Helaman 13. Jeśli potrzebują pomocy, przypomnij im, że uczyli się 
wtedy o proroku Samuelu. Poproś ich o podzielenie się tym, co o nim pamiętają, na przy-
kład, kim był, gdzie został posłany, czego nauczał oraz jaki był duchowy stan osób, które 
nauczał. Poproś uczniów, aby przypomnieli sobie, jak ludzie zareagowali na przesłanie 
Samuela. Wyjaśnij, dlaczego rozdział: Helaman 14 zawiera kontynuację nauk Samuela.

Wyjaśnij, że Samuel prorokował o wydarzeniach, które będą miały miejsce w przyszłości, 
a niektóre z nich wydarzą się tysiące kilometrów od Zarahemli. Niech uczniowie przejrzą 
fragment: Helaman 14:1–2 i znajdą wydarzenie, o którym prorokował Samuel (narodziny 
Jezusa Chrystusa).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 14:3–6 i wyszukanie znaków, 
jakie zobaczą Nefici w czasie narodzin Zbawiciela. Możesz zasugerować, aby uczniowie 
oznaczyli w swoich pismach świętych te znaki. Możesz także zwrócić uwagę uczniów na 
odnośniki do tych wersetów, które wskazują na wypełnienie się proroctw Samuela.

• Jakie znaczenie mają dla was narodziny Zbawiciela?

Przeczytaj na głos fragment: Helaman 14:8–9. Podkreśl, jak ważna jest wiara w Zbawiciela, 
aby otrzymać życie wieczne. Napisz na tablicy słowa: Życie wieczne za ostatnią strzałką. 
Życie wieczne oznacza życie w taki sposób, w jaki żyje Bóg oraz życie na zawsze w Jego 
obecności razem z naszymi rodzinami. Samuel nauczał Nefitów w Zarahemli, co muszą 
zrobić, aby otrzymać życie wieczne.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 14:11–13 i wyszukanie, czego 
ludzie mieli się dowiedzieć i co mieli zrobić, zgodnie z pragnieniem Samuela. Możesz za-
sugerować, żeby uczniowie oznaczyli to, co Samuel chciał, aby ludzie wiedzieli i zrobili.

Z lewej strony pierwszej strzałki na tablicy napisz: Wiedza. Następnie poproś uczniów, aby 
podzielili się tym, co znaleźli, a co Samuel chciał, aby wiedzieli ludzie. Poproś uczniów, aby 
wymienili te rzeczy na tablicy pod słowem: Wiedza. (Odpowiedzi powinny zawierać to, 
co zgodnie z pragnieniem Samuela, ludzie mieli wiedzieć o sądzie, jaki Bóg wyda na tych, 
którzy grzeszą, o warunkach pokuty, o przyjściu Jezusa Chrystusa i o zapowiadających go 
znakach).

• Do czego — zgodnie z nadzieją Samuela — miała ta wiedza doprowadzić ludzi? (Do 
wiary w Jezusa Chrystusa i odpokutowania za grzechy).

Składanie świadectwa
Świadectwo jest pro-
stym, bezpośrednim 
oświadczeniem prawdy. 
Często składaj swoje 
świadectwo o Jezusie 
Chrystusie i Jego przy-
wróconej ewangelii. 
Wtedy będzie obecny 
Duch Święty, który 
wzmocni uczniów w ich 
wysiłkach uczenia się, 
rozumienia i życia zgod-
nego z ewangelią.

Odszukiwanie 
intencji kronikarza 
i przemawiającego
Przygotowując pisma 
święte, starożytni 
prorocy działali pod na-
tchnieniem, aby zawrzeć 
w nich przesłania, któ-
rych my teraz potrzebu-
jemy. Gdy chcesz określić 
intencje kronikarza lub 
mówcy w Księdze Mor-
mona, uważaj, aby nie 
nadinterpretować tego, 
co jest jasno przedsta-
wione w tekście. Pamię-
taj, że podstawowym 
zamiarem proroków od 
zawsze było świadczenie 
o Jezusie Chrystusie.



425

HELAMAN 14

Poproś uczniów o zapisanie zasady na podstawie wersetu: Helaman 14:13. Następnie 
poproś kilku z nich o przeczytanie tego, co napisali. (Odpowiedź może brzmieć, że wiara 
w Jezusa Chrystusa prowadzi do pokuty i odpuszczenia grzechów).

Aby pomóc uczniom zrozumieć znaczenie wyrażenia: „dzięki zasługom”, wyjaśnij, że 
zasługi to cechy lub czyny, które uprawniają osobę do otrzymania zasłużonej nagrody. Aby 
być godnymi otrzymania odpuszczenia grzechów, musimy wykonać określone rzeczy, takie 
jak: szczera pokuta, przyjęcie chrztu i konfirmacji, a także przestrzeganie przykazań. Jed-
nakże dar wybaczenia otrzymujemy za zasługi Zbawiciela, a nie za swoje własne. Możesz 
przypomnieć uczniom, że fragment: 2 Nefi 25:23 jest jednym z fragmentów do opanowa-
nia: „Dzięki Jego łasce zostaniemy zbawieni, gdy dokonamy wszystkiego, co jest w naszej 
mocy”. Możesz także zasugerować, aby uczniowie przeczytali fragmenty: Alma 22:14 i 
Alma 24:10–11.

Dokończ wykres na tablicy w następujący sposób:

Wiedza Wiara w Chrystusa Pokuta Życie wieczne

• Jak zdobywanie wiedzy o Zbawicielu wzmocniło waszą wiarę w Niego?

• W jaki sposób wiara w Zbawiciela doprowadziła was do pokuty i dążenia do stania się 
Jemu podobnym?

Złóż świadectwo, że jedynie dzięki zasługom Jezusa Chrystusa możemy otrzymać odpusz-
czenie grzechów i życie wieczne.

Helaman 14:14–31
Samuel prorokuje o znakach zapowiadających śmierć Zbawiciela
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 14:14. Poproś 
uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 14:20–27 i wyszukanie znaków, jakie 
zobaczą Nefici w czasie śmierci Jezusa Chrystusa. Możesz zasugerować, aby oznaczyli te 
znaki. Gdy upłynie czas wyznaczony na przeczytanie, poproś ich o podzielenie się tym, co 
znaleźli. Powiedz im, że wypełnienie się tych znaków jest opisane w księdze: 3 Nefi (zob. 
Helaman 14:20, odnośnik q ).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 14:28–29. Poproś 
pozostałych uczniów o śledzenie tekstu i wyszukanie, dlaczego Pan daje nam znaki i cuda. 
Poproś kilku uczniów, aby opisali te powody własnymi słowami. (Uczniowie mogą użyć 
różnych słów, ale upewnij się, że wyrażą następującą prawdę: Pan daje znaki i cuda, aby 
pomóc ludziom w Niego uwierzyć).

• Czego możemy nauczyć się z tej prawdy o znakach, które nastąpią przed Drugim Przyj-
ściem Zbawiciela?

Poproś uczniów o zastanowienie się nad tym, jakie znaki czy dowody dał im Pan, aby mogli 
w Niego uwierzyć. Możesz zachęcić uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami 
(przypomnij im, że nie powinni czuć się zobowiązani do podzielenia się czymś, co jest zbyt 
osobiste lub prywatne). Złóż świadectwo, że również w naszych czasach Pan daje znaki i 
wysyła proroków, podobnych do Samuela, aby przekonali ludzi do wiary w Niego.

Uwaga: Z tego powodu, że wiele fragmentów z pism świętych ostrzega nas, abyśmy nie 
żądali znaków, uczniowie mogą poczuć się zdezorientowani podczas dyskusji na temat 
znaków. Pomóż im zrozumieć, że jest różnica pomiędzy rozpoznawaniem znaków mi-
łości Boga, a dążeniem do uzyskania znaku z samolubnych pobudek (zob. Jakub 7:9–14; 
Alma 30:43–50; NiP 46:9; 63:7–11). Gdy prorocy ostrzegają, żeby nie dążyć do uzyskiwania 
znaków, mówią o ludziach, którzy nie chcą uwierzyć, chyba że zostanie im pokazany znak, 
a nie o ludziach, którzy wykazują się wiarą w poszukiwaniu cudów i czynią to zgodnie z 
wolą Pana.

Wyjaśnij, że dobrze jest wiedzieć o znakach, jakie zobaczą Nefici w momencie śmierci Zba-
wiciela, a co ważniejsze trzeba zrozumieć nauki Samuela o ważności śmierci i powstania z 
martwych Jezusa Chrystusa. Narysuj na tablicy następujący wykres, bez podawania ponu-
merowanych wyjaśnień. Dopisz te wyjaśnienia w odpowiednim czasie podczas omawiania 
fragmentu: Helaman 14:15–19. (Możesz poprosić uczniów, aby przerysowali ten wykres do 
swoich notatników lub do dzienników do studiowania pism świętych).
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Wyjaśnij, że wyrażenie „śmierć duchowa” odnosi się do odseparowania od obecności Boga. 
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 14:15–16.

• Co to jest pierwsza śmierć duchowa, o której jest mowa we fragmencie: Helaman 14:16? 
(Możesz wyjaśnić, że z powodu upadku Adama i Ewy zostaliśmy odseparowani od obec-
ności Boga).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 14:17. Poproś 
pozostałych uczniów o śledzenie tekstu i zastanowienie się nad tym, w jaki sposób mogą 
pokonać pierwszą śmierć duchową. Zapisz na tablicy następującą prawdę: Jezus Chrystus 
odkupił całą ludzkość z Upadku, abyśmy mogli powrócić do obecności Boga. Wyjaśnij, 
że cała ludzkość powróci do obecności Boga i będzie przez Niego sądzona (zob. 2 Nefi 2:10).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 14:18–19.

• Co to jest druga śmierć duchowa, o której jest mowa we fragmencie: Helaman 14:18–19? 
(Możesz wyjaśnić, że osoby, które nie odpokutują, zostaną ponownie odcięte od obecno-
ści Ojca).

• Co możemy zrobić, aby nie doświadczyć drugiej śmierci, o której mówił Samuel? (Możesz 
poprosić uczniów o przeczytanie fragmentów: Helaman 14:13 i Mormon 7:7–8. Zwróć 
uwagę na to, że dzięki Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa osoby, które odpokutują, 
będą na zawsze przebywać w obecności Boga).

Aby podkreślić, jak ważna jest wolność wyboru w dążeniu do uzyskania błogosławieństw 
Zadośćuczynienia Zbawiciela, poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 
14:30–31. Poproś ich o wyszukanie słów i wyrażeń na temat wolności wyboru. Poproś ich o 
podzielenie się słowami i wyrażeniami, które znaleźli. Poproś uczniów o wyjaśnienie, w jaki 
sposób te słowa i wyrażenia pomogły im zrozumieć, jak ważne są decyzje, które podejmują 
każdego dnia.

Komentarz i tło historyczne
Helaman 14:18–19. Boski dar pokuty
Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apo-
stołów świadczył o radości, która przychodzi dzięki pokucie:

„Z wdzięcznością potwierdzam i świadczę, że nie dające 
się opisać cierpienie, śmierć i Zmartwychwstanie naszego 
Pana ‘dają warunek nawrócenia’ (Helaman 14:18). Boski 

dar pokuty jest kluczem do szczęścia w tym życiu i życiu 
przyszłym. Słowami Zbawiciela, z głęboką pokorą i miło-
ścią, zachęcam wszystkich: ‘Upamiętajcie się, przybliżyło 
się bowiem Królestwo Niebios’ (Ew. Mateusza 4:17). 
Wiem, że przyjmując to zaproszenie, znajdziecie radość 
nie tylko teraz, ale na zawsze” („Boski dar pokuty”, 
Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 41).

Przebywanie 
w obecności 

Boga

Ziemia

Śmierć i  
świat  

duchów

 1. Upadek Adama i Ewy 
sprowadził na nas pierw-
szą śmierć duchową (zob. 
Helaman 14:16).

 2. Dzięki Zmartwychwstaniu 
cała ludzkość może prze-
bywać w obecności Boga, 
aby mogła być przez Niego 
osądzona (zob. 2 Nefi 2:10; 
Helaman 14:17).

 3. Osoby, które odpo-
kutują i otrzymają 
odpuszczenie 
swych grzechów, 
będą przebywać 
na wieki w obec-
ności Boga (zob. 
Helaman 14:13; 
Mormon 7:7–8).

 4. Osoby, które nie odpo-
kutują, będą ponownie 
odcięte od obecności 
Boga, gdyż poniosą drugą 
duchową śmierć (zob. 
Helaman 14:18).
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Wprowadzenie
Lamanita Samuel ostrzega Nefitów, że jeśli nie odpoku-
tują, zostaną zniszczeni. Głosi on, że Pan przedłuży dni 
Lamanitów, którzy stali się bardziej prawi od Nefitów. 
Niektórzy Nefici uwierzyli w nauki Samuela i zostali 

ochrzczeni przez Nefiego. Ci, którzy nie uwierzyli Sa-
muelowi, chcieli go zabić. Moc Boża chroniła Samuela i 
powrócił on do swojego kraju.

LEKCJA 115

Helaman 15–16

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 15
Samuel ostrzega Nefitów i wyjaśnia, w jaki sposób Lamanici stali się ludem 
obietnicy
Przeczytaj na głos następujące opisy sytuacji:

Pewien młody mężczyzna był wychowywany przez rodziców, którzy nie byli członkami Ko-
ścioła i nie nauczali go o Jezusie Chrystusie. Pozwalali mu na picie alkoholu, a on robił to, 
gdy uczęszczał do 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. Zaproponowali, aby napił się z nimi.

Inny młody mężczyzna był wychowany w rodzinie Świętych w Dniach Ostatnich. Jego 
rodzice 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, zyskał wiedzę na temat przykazań i ścieżek 
Pana. Podczas college’u nawiązał nowe przyjaźnie. Pewnego wieczora jeden z przyjaciół 
zaproponował, aby napił się napoju alkoholowego.

• Czy zgoda na wypicie napoju alkoholowego będzie większym wykroczeniem w przy-
padku pierwszego młodego mężczyzny, czy w przypadku drugiego? Dlaczego tak lub 
dlaczego nie?

Napisz na tablicy:

Duchowy stan Nefitów — Helaman 15:1–3, 17

Duchowy stan Lamanitów — Helaman 15:4–6

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentów z pism świętych napisanych na 
tablicy. (Zanim zaczną czytać, możesz zwrócić ich uwagę na słowo rozważnie w wersecie: 
Helaman 15:5. Zrobić coś rozważnie oznacza działać roztropnie). Poproś uczniów o napisa-
nie dwóch zdań — jedno niech podsumuje duchowy stan Nefitów, a drugie duchowy stan 
Lamanitów. Po upłynięciu wyznaczonego czasu zapytaj:

• Który z dwóch młodych mężczyzn przedstawionych na początku lekcji jest podobny do 
Nefitów opisanych w tych wersetach? Który z nich jest podobny do Lamanitów?

• Dlaczego Lamanici otrzymali tak wiele błogosławieństw, mimo że od dawna słynęli z 
niegodziwości?

• Dlaczego Nefici stanęli w obliczu zagady?

• W jaki sposób karcenie jest dowodem Pańskiej miłości? (Możesz wyjaśnić, że słowo 
 karcić oznacza przywołać kogoś do porządku poprzez wyznaczenie kary lub sprowadze-
nie cierpienia).

Napisz na tablicy:

Gdy ludzie znają prawdę i wierzą w pisma święte, są prowadzeni do … i … , co sprowadza 
na nich …
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Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu Helaman 15:7 i wyszukanie, w jaki spo-
sób mogą dokończyć zdanie napisane na tablicy. Po upływie wyznaczonego czasu, zapytaj 
kilku uczniów, jak uzupełniliby to zdanie. (Na przykład, uczniowie mogą wypowiedzieć 
następującą zasadę: Gdy ludzie znają prawdę i wierzą w pisma święte, są prowadzeni 
do wiary i pokuty, co sprowadza na nich przemianę serca).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 15:8. Poproś 
uczniów o śledzenie tekstu i wyszukanie, jak Samuel opisał Lamanitów, którzy doświad-
czyli przemiany serca (byli „mocni i wytrwali w wierze”).

Daj uczniom czas na zastanowienie się, czy studiowanie pism świętych spowodowało, że 
mają większą wiarę w Pana. Poproś ich także, aby zastanowili się, czy doprowadziło ich to 
do tego, że byli mocni i wytrwali w wierze. Możesz poprosić jednego lub dwóch uczniów, 
aby wyjaśnili, w jaki sposób studiowanie pism świętych zwiększyło ich wiarę w Jezusa 
Chrystusa.

Zwróć uwagę uczniów na fragment: Helaman 15:9–17. Wyjaśnij, że w tych wersetach słowo 
wy odnosi się do Nefitów, a słowa oni oraz ich odnoszą się do Lamanitów. Przeczytaj te 
wersety na głos, zatrzymując się, gdy trzeba coś wyjaśnić lub odpowiedzieć na pytania. 
Następnie daj uczniom nieco czasu, aby ponownie przejrzeli te wersety i napisali zdanie, 
które zawiera prawdę nauczaną w tych wersetach.

Poproś kilku z uczniów, aby podzielili się tym, co napisali. Pośród innych prawd, uczniowie 
mogli napisać coś w rodzaju: Jeśli ludzie przestali wierzyć po otrzymaniu pełni ewan-
gelii, otrzymają większe potępienie. Możesz zaproponować, aby uczniowie zapisali tę 
prawdę w swych pismach świętych obok fragmentu: Helaman 15:9–17.

Gdy uczniowie będą omawiać tę prawdę, podkreśl, że wielkie błogosławieństwa przycho-
dzą ze rozumienia i życia zgodnego z ewangelią — teraz. Nauki Samuela nie usprawie-
dliwiają popełnienia grzechu przez nowego członka Kościoła. Nie sugerują również, że 
możemy uniknąć odpowiedzialności i potępienia, gdy odmówimy uczenia się ewangelii. 
Podczas gdy prawdą jest, że wiedza o ewangelii prowadzi do zwiększonej odpowiedzial-
ności, jeśli dokonamy czegoś złego, to także prowadzi nas do uzyskania większej siły w 
podejmowanych wysiłkach właściwego postępowania. A gdy postępujemy zgodnie z wolą 
Boga i pomagamy bliźnim czynić podobnie, wówczas błogosławi nas On pokojem i szczę-
ściem, których nie możemy otrzymać w żaden inny sposób.

Helaman 16
Ci, którzy uwierzyli Samuelowi, odpokutowali i zostali ochrzczeni, zaś serca 
 pozostałych osób stały się twarde
Pokaż ilustrację przedstawiającą obecnego Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych 
w Dniach Ostatnich. Poproś uczniów, aby opisali zaobserwowane przez siebie reakcje ludzi 
na przesłania proroka (zarówno ludzi z Kościoła, jak i spoza niego).

Poproś połowę uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 16:1–5 i wyszukanie, 
co zrobili ludzie, którzy uwierzyli w przesłanie Samuela. Poproś połowę uczniów o prze-
czytanie po cichu fragmentu: Helaman 16:2–3, 6–7 i wyszukanie, co zrobili ludzie, którzy 
nie uwierzyli w przesłanie Samuela. (Możesz zapisać te odsyłacze do pism świętych na 
tablicy). Poproś kilku uczniów o podzielenie się tym, czego się dowiedzieli.

• Jak myślicie, dlaczego ludzie zareagowali na proroków i ich przesłania w różny sposób?

• Jak myślicie, dlaczego niektórzy ludzie wpadają w gniew, gdy prorocy udzielają rad 
takich, jak te zawarte w broszurze Dla wzmocnienia młodzieży ?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Prezydenta Ezry Tafta 
Bensona:

„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 istnieniu. 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).
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• Podaj przykłady ludzi, którzy naśladują proroków nawet, gdy inni ludzie odrzucają ich rady?

Poproś uczniów, aby zamknęli swoje pisma święte. Poproś jednego z nich, aby otworzył 
swoje pisma święte i przeczytał fragment: Helaman 16:13–14, podczas gdy pozostali 
uczniowie będą słuchać. Zapytaj uczniów, jaka ich zdaniem byłaby reakcja osób niewierzą-
cych na te znaki i cuda.

Poproś uczniów, aby otworzyli swoje pisma święte i śledzili tekst, gdy będziesz czytać im 
fragment: Helaman 16:15–16. Następnie poproś ich, aby wyobrazili sobie, że pozwolono 
im rozmawiać z ludźmi, którzy byli w Zarahemli, gdy pojawiły się te znaki. Poproś ich, aby 
zastanowili się nad pytaniami, jakie chcieliby zadać osobie wierzącej i osobie niewierzącej. 
Po tym, jak uczniowie zastanowią się nad pytaniami, poproś kilku z nich o podzielenie się 
pytaniami z resztą uczniów.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi pytaniami bez udzielania na nie 
odpowiedzi:

• Jak myślicie, jaka byłaby wasza reakcja, gdybyście tam byli i gdybyście byli świadkami 
tych znaków i cudów?

Po tym, jak uczniowie zastanowią się nad tym, zapytaj:

• Zgodnie z tym, co napisano we fragmencie: Helaman 16:16, dlaczego niektórzy ludzie 
odrzucili proroctwa proroków, nawet po ich wypełnieniu, kiedy widzieli znaki zesłane z 
niebios?

Daj uczniom kilka minut na przeczytanie po cichu fragmentu: Helaman 16:17–21 i wy-
szukanie dodatkowych wymówek, jakich używały osoby nieprawe, aby nie uwierzyć w 
proroctwa Samuela. Poproś kilku uczniów, aby powiedzieli, jakie znaleźli w tych wersetach 
wymówki.

• Jak myślicie, której z tych wymówek lub którego z tych argumentów przeciwko proro-
kom ludzie w naszych czasach używają najczęściej?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 16:22–23 oraz 
poproś uczniów o wyszukanie, co stało się, kiedy wielu ludzi nadal ignorowało ostrzeżenia 
Samuela. Poproś uczniów o podzielenie się tym, co znaleźli.

• Co stanie się z nami, jeśli odrzucimy proroków Pana — proroków świętych w dniach 
ostatnich?

Gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, podkreśl następującą zasadę: Gdy odrzucamy 
świadectwo Pana, pozwalamy Szatanowi, aby zawładnął naszym sercem (Przed lek-
cją możesz zapisać to zdanie na tablicy).

Na zakończenie dzisiejszej lekcji poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej 
wypowiedzi Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła. Poproś pozo-
stałych uczniów o znalezienie tego, co naprawdę wybieramy, gdy odrzucamy rady Boga,  
a wiele z nich przekazuje On nam przez proroków w dniach ostatnich:

„Gdy odrzucamy radę, która pochodzi od Boga, nie wybieramy niezależności od zewnętrz-
nych wpływów. Wybieramy inny wpływ. Odrzucamy ochronę doskonale kochającego, 
wszechmocnego, wszechwiedzącego 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 radę, wybieramy 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 niezbywalne prawo do oddania się pod 
wpływ tej mocy, którą wybierzemy” („Finding Safety in Counsel”, Ensign, maj 1997, str. 25).

• Według Prezydenta Eyringa, co tak naprawdę wybieramy, jeśli odrzucamy rady Boga i 
Jego proroków?

Poproś uczniów, aby po cichu rozważyli, czy ich serca są twarde i nieczułe na rady otrzy-
mywane od Boga za pośrednictwem proroków i apostołów. Zachęć ich do bycia mocnymi 
i wytrwałymi w życiu zgodnym z ewangelią i do słuchania rad Pana wypowiadanych przez 
Jego proroków. Złóż świadectwo o prawdach, które były omawiane na tej lekcji.
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Omówienie Księgi Helamana
Zarezerwuj czas, aby pomóc uczniom przejrzeć księgę Helamana. Poproś ich, aby zasta-
nowili się nad tym, czego dowiedzieli się z tej księgi zarówno podczas seminarium, jak i 
podczas osobistego studiowania pism świętych. Poproś ich, aby przejrzeli niektóre podsu-
mowania do rozdziałów w księdze Helamana, które pomogą im przypomnieć opisane wy-
darzenia. Poproś kilku uczniów o podzielenie się czymś z księgi Helamana, co było dla nich 
natchnieniem lub co pomogło im rozwinąć wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdy upłynie wyzna-
czony czas, poproś kilku uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami i uczuciami.
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Helaman 10–16 (Część 23.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Helaman 
10–16 (Część 23.) nie zakłada, że masz ich nauczać w ra-
mach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie 
na kilku z poniższych doktryn i zasad. Rozważając potrzeby 
swoich uczniów, kieruj się podszeptami Ducha Świętego.

Dzień 1. (Helaman 10)
Czytając rozdział: Helaman 10, uczniowie mieli okazję uczyć 
się o duchowej sile Nefiego. Poprzez jego przykład uczniowie 
dowiedzieli się, że rozmyślanie nad sprawami Pana przygo-
towuje nas do otrzymania objawienia. Dowiedzieli się także, 
iż Pan może zaufać nam, błogosławiąc i powierzając nam 
obowiązki, gdy wykonujemy Jego wolę, a nie swoją. Gdy dla 
Nefiego ważniejsza była wola Pana od jego własnej, otrzymał 
on od Pana moc pieczętowania.

Dzień 2. (Helaman 11–12)
Studiując 14 lat dziejów Nefitów, uczniowie dowiedzieli się, 
że poprzez pokorę i pokutę możemy uniknąć dumy i zagłady. 
Jeśli nie jesteśmy ostrożni, nasz dobrobyt może doprowadzić 
do tego, że zapomnimy o Panu. Nefi nauczał, aby pomóc 
temu ludowi uniknąć popełnienia tego błędu, Pan doświad-
cza Swój lud, aby pobudzić go do pamiętania o Nim.

Dzień 3. (Helaman 13–14)
Samuel, lamanicki prorok, ukazał, że prorocy przekazują 
przesłanie, jakie Bóg przelewa do ich serc. Studiując jego 
prorocze ostrzeżenia, uczniowie dowiedzieli się, że jeśli 
odrzucimy słowa proroków Pana, doświadczymy żalu i 
smutku. Samuel wzywał ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa 
i świadczył, że Pan daje znaki i cuda, aby pomóc ludziom 
uwierzyć w Niego.

Dzień 4. (Helaman 15–16)
Ponieważ Pan tak wielce błogosławił Nefitom, Samuel próbo-
wał pomóc im zrozumieć, że będą podlegali sądowi Bożemu, 
jeśli nie odpokutują. Uczniowie dowiedzieli się też, że jeśli 
ludzie przestają wierzyć po otrzymaniu pełni ewangelii, otrzy-
mają większe potępienie. Z reakcji Nefitów na słowa Samuela 
uczniowie dowiedzieli się, że gdy odrzucamy świadectwo 
Pana, pozwalamy Szatanowi zawładnąć naszym sercem.

Wprowadzenie
W rozdziałach: Helaman 10–16 podkreślono rolę proroków w 
głoszeniu pokuty. W tym tygodniu uczniowie mieli możliwość 
studiować o wierności proroków Nefiego i Lamanity Samuela. 
Obaj ci mężowie mieli duchowe wizje i otrzymali upoważnienie 
do czynienia posługi pośród krnąbrnych Nefitów. Pomimo za-
twardziałości serc ludu, obaj mężowie głosili pokutę. Nauczali o 
szczęściu, jakie można znaleźć dzięki życiu zgodnym z zasadami 
wyznaczonymi przez Jezusa Chrystusa, a którego nie można go 
znaleźć w czynieniu niegodziwości.

Propozycje dotyczące nauczania

Helaman 10–16
Helaman i Samuel wiernie czynią posługę pośród tego ludu
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek byli w sytuacji, gdy opowia-
danie się za normami nauczanymi w broszurze Dla wzmocnienia 
młodzieży pośród ich przyjaciół zostało przyjęte z niesmakiem. 
Możesz poprosić kilku uczniów, aby podzielili się swoimi do-
świadczeniami i opowiedzieli, co wtedy czuli i czego się nauczyli.

Powiedz uczniom, że w rozdziałach: Helaman 10–16 podane są 
przykłady dwóch mężczyzn, którzy opowiedzieli się za normami 
wyznaczonymi przez Pana, mimo że nie były one popularne w 
oczach tego ludu. Poproś uczniów o rozważenie, czego mogą 
się nauczyć z przykładu Nefiego i Lamanity Samuela, a co mo-
głoby pomóc im w podobnych sytuacjach.

Narysuj na tablicy lub na kartce następującą tabelę:

Podobieństwa u Nefiego i Lamanity Samuela

Nefi (Helaman 
10:1–5, 12, 15–16)

Samuel (Helaman 
13:1–6; 16:1–2)

Poproś uczniów o znalezienie wersetów wymienionych w tabeli 
i wyszukanie podobieństw u Nefiego i Samuela. Poproś kilku 
uczniów o wpisanie tych podobieństw w pustym polu tabeli. Ich 
odpowiedzi mogą być następujące: odrzucony przez lud; usłyszał 
głos Pana; od razu postąpił zgodnie ze wskazaniami Pana; mówił 
to, co Pan przelał do jego serca; ostrzegał Nefitów, że jeśli nie 
odpokutują, zostaną zniszczeni; był chroniony mocą Boga, aby 
mógł wygłosić Jego przesłanie.

Gdy uczniowie wymienią znalezione podobieństwa, poproś 
jednego z nich o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 10:4. 
Następnie zadaj następujące pytania:

• Dlaczego Nefi był niestrudzony?
• W jaki sposób Samuel także okazywał, że jest niestrudzony? 

W jaki sposób możemy rozwinąć w sobie tę cechę?
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wszystkim uczniom 
następującej wypowiedzi Starszego Neala A. Maxwella z 
Kworum Dwunastu Apostołów, który naucza nas, jak możemy 
wykształcić tę cechę charakteru:

„Jeśli skoncentrujemy się na Jezusie i Jego dziele, zarówno nasza 
radość, jak i możliwości się zwiększą. […] Nefi nie dążył samo-
lubnie do zachowania ‘własnego życia’, ale dążył do wypełnienia 
woli Boga. Dało mu to dodatkową całą energię, która umoż-
liwiła mu niestrudzoną realizację swoich dążeń. Nefi wiedział, 
w którą stronę był zwrócony: ku Bogu” (If Thou Endure It Well 
[1996], str. 116).

Zapytaj:

• Według Starszego Maxwella, co możemy zrobić, aby służyć 
z niestrudzoną pilnością?

• Jakie wyrażenia we fragmencie: Helaman 10:4 wskazują na 
to, że Nefi „był zwrócony ku Bogu” lub innymi słowy skupiał 
się na wykonywaniu woli Boga?

• Jakie wyrażenia we fragmencie: Helaman 13:3–5 ukazują, 
że dla Samuela wola Boga była ważniejsza od jego własnej?

• Jakiej prawdy możemy nauczyć się z doświadczeń Nefiego i 
Samuela? (Możliwa odpowiedź może odzwierciedlać prawdę, 
o której uczyli się w tym tygodniu uczniowie podczas samo-
dzielnego studiowania: Pan może zaufać nam, błogosła-
wiąc i powierzając nam obowiązki, gdy wykonujemy 
Jego wolę, a nie swoją).

Przeczytaj następującą historię opowiedzianą przez Starszego 
Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów o 12- letniej 
dziewczynce, dla której wola Boga była ważniejsza niż jej własna:

„Nie możemy posiadać wiary w Pana, nie pokładając całkowitej 
wiary w wolę Pana i Jego czas. Gdy mamy taką wiarę, oznacza 
to, że ufamy Panu i w życiu jesteśmy naprawdę bezpieczni. […]

Czytałem o pewnej młodej kobiecie, która wykazała się taką 
wiarą i zaufaniem. Przez wiele miesięcy jej mama była poważnie 
chora. Wierny ojciec zwołał dzieci przy jej łóżku i powiedział im, 
aby pożegnały się ze swoją matką, ponieważ wkrótce umrze. 
Córka, która miała dwanaście lat, zaprotestowała:

„ʻTato, nie chcę, aby moja mamusia umarła. Byłam z nią w szpitalu 
[…] przez sześć miesięcy; raz za razem […] dawałeś jej błogosła-
wieństwa, a ona doznawała ulgi od cierpienia i spokojnie zasypiała. 
Chcę, abyś położył dłonie na głowie mamy i ją uzdrowił’.

Ojciec, którym był Starszy Heber J. Grant, powiedział swoim 
dzieciom, że czuje w swym sercu, że nadszedł czas odejścia ich 
mamy. Dzieci wyszły z pokoju, a on ukląkł przy łóżku żony. Po-
tem wspomniał swoją modlitwę: ‘Powiedziałem Panu, że widzę 
Jego rękę podczas życia [i] w czasie śmierci. […] I powiedziałem 
Panu, że nie mam siły sprostać śmierci mojej żony i temu, jaki 
wpływ może to mieć na wiarę moich małych jeszcze dzieci’. Bła-
gał Pana, aby dał jego córeczce ‘wiedzę, że to jest wola i zamysł 
Jego, że nadszedł czas śmierci jej mamy’.

Nie upłynęła godzina, a matka zmarła. Gdy Starszy Grant po-
prosił dzieci, aby weszły znowu do jej pokoju i powiedział im o 
tym, jego 6- letni synek [o imieniu Heber] zaczął gorzko płakać. 
Dwunastoletnia siostra objęła go i powiedziała: ‘Nie płacz Heber, 
gdy wyszliśmy z tego pokoju, głos Pana z niebios powiedział mi, 
że wypełniła się wola Pana w śmierci naszej mamy’ (Bryant S. 

Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a Great Leader, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1951, str. 243–244).

„Gdy mamy taki rodzaj wiary i zaufania, jaki został wyrażony 
przez tę młodziutką kobietę, mamy siłę, która nas wesprze w 
każdym ważnym wydarzeniu życia” („Faith in the Lord Jesus 
Christ”, Ensign, maj 1994, str. 100).

Zapytaj:

• Co pomogło Prezydentowi Heberowi J. Grantowi i jego rodzi-
nie przedłożyć wolę Pana nad własną?

• Czy kiedykolwiek doświadczyliście czegoś takiego, że najpierw 
musieliście zaufać Bogu, a Jego wola była ważniejsza od 
waszej własnej? (Możesz poprosić kilku uczniów, aby podzielili 
się swoimi doświadczeniami z pozostałymi uczniami. Przypo-
mnij, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt 
osobiste lub prywatne).

Zapewnij uczniów, że gdy ufamy Bogu i Jego woli, zanim za-
wierzymy naszej własnej, będzie On nas wspierał, gdy nastaną 
trudne czasy.

Wyjaśnij, że duża część posługi Nefiego polegała na pomocy 
ludziom w pamiętaniu o Bogu i głoszeniu, że muszą odpokuto-
wać za swe grzechy. Oni jednak nadal znieczulali swe serce i nie 
chcieli przyjąć wezwania do poprawy.

Podziel klasę na dwie grupy. Poproś jedną grupę o przeczytanie 
fragmentów: Helaman 10:15–18; 11:3–10, a drugą grupę o 
przeczytanie fragmentów: Helaman 11:30–37; 12:1–3. (Jeśli 
chcesz, możesz zapisać te odsyłacze na tablicy). Poproś każdą 
grupę, aby przygotowali się do omówienia przyczyn, dlaczego 
Pan doświadczał Swój lud. Uczniowie mogą wymienić kilka 
różnych przyczyn, upewnij się jednak, że powiedzieli, iż: Pan do-
świadcza Swój lud, aby pobudzić go do pamiętania o Nim.

• W jaki sposób Pan doświadcza ludzi, aby zwrócić uwagę ludzi 
na siebie?

• Zgodnie z fragmentem: Helaman 12:3 wielu ludzi nie pamięta 
o Panu, chyba że On ich doświadcza. Jak myślicie, dlaczego 
tak jest?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
Helaman 15:3.

• W jaki sposób karcenie jest dowodem Pańskiej miłości?

Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami na 
pytania z zadania 5., dnia 2. w tym tygodniu. Możesz powtó-
rzyć, że  dzięki pokorze i pokucie możemy uniknąć dumy 
i zagłady i że jeśli nie będziemy ostrożni, nasz dobrobyt 
może doprowadzić do tego, że zapomnimy o Panu.

Następna część (3 Nefi 1–11)
W ramach następnego zadania uczniowie przeczytają o 
zgromadzeniu całego narodu nefickiego, aby stoczyć bitwę ze 
spiskowcami Gadiantona. W jaki sposób Nefici mogli pokonać 
niegodziwych spiskowców? Uczniowie także przeczytają o wiel-
kim zniszczeniu, które miało miejsce w Ameryce w czasie śmierci 
Jezusa Chrystusa w Jerozolimie. W ciemności ludzie usłyszeli głos 
Jezusa Chrystusa. Potem zmartwychwstały Zbawiciel osobiście 
im posługiwał. Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakby się 
czuli, gdyby tam byli.



433

WPROWADZENIE DO 

Księgi Trzeciego Nefiego: Księga Nefiego
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Studiując księgę 3. Nefiego uczniowie 
poznają zarówno słowa, jak i czyny 
Zbawiciela podczas trzydniowej posługi 
pośród Nefitów. Prezydent Ezra Taft Benson 
nauczał: „Księga 3. Nefiego zawiera jedne 
z najbardziej poruszających i pełnych mocy 
fragmentów ze wszystkich pism świętych. 
Księga ta świadczy o Jezusie Chrystusie, 
Jego prorokach oraz o doktrynach zba-
wienia” („The Savior’s Visit to America”, 
Ensign, maj 1987, str. 6). Kiedy uczniowie 
zobaczą, w jaki sposób Jezus Chrystus oka-
zywał ludziom miłosierdzie — „jeden po 
drugim” — bardziej docenią Jego troskę 
o nich samych (zob. 3 Nefi 11:15; 17:21). 
Zdobędą cenną wiedzę, patrząc na przy-
kłady prawych osób, które przygotowywały 
się na spotkanie ze Zbawicielem. Wycią-
gną także wnioski z obserwacji wyborów 
niegodziwych — tych, którzy nie poczynili 
takich przygotowań.

Kto napisał tę księgę?
Księga 3. Nefiego powstała w oparciu o za-
pisy, które streścił Mormon z większych płyt 
Nefiego. Została ona nazwana imieniem 
Nefiego (syna Nefiego), którego posługa 
obejmowała okres przed ukazaniem się 
Zbawiciela Nefitom, podczas ukazania się 
i po nim. Pomimo wielkiej niegodziwości, 
która poprzedzała wizyty Jezusa Chry-
stusa, 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 3. Nefiego. 
Streszczając zapis Nefiego, Mormon dodał 
także swój komentarz i świadectwo (zob. 
3 Nefi 5:8–26; 26:6–12; 29–30).

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Nauki zebrane przez Mormona w 3. Nefim 
skierowane są do dwóch grup ludzi. Po 
pierwsze, Mormon wyjaśnił, że sporządził 
ten zapis dla potomków Lehiego (zob. 
3 Nefi 26:8). Po drugie, Mormon zwrócił się 
do ludzi innych narodów żyjących w dniach 
ostatnich i zawarł upomnienie Pana, aby 
przystąpili do Niego i stali się Jego ludem 
przymierza (zob. 3 Nefi 30). Księga 3. Ne-
fiego podkreśla to zaproszenie, dając pełne 
mocy świadectwo o Jezusie Chrystusie i kła-
dąc nacisk na to, jak ważne są przymierza.

Kiedy i gdzie została ona 
napisana?
Oryginalne kroniki, które stanowią 
podstawę zapisów 3. Nefiego, zostały 
najprawdopodobniej napisane pomiędzy 
1 r. p.n.e. a 35 r. n.e. Mormon dokonał 
streszczenia tych zapisów mniej więcej w 
latach 345–385 n.e. Jednakże nie zawarł 
informacji o miejscu, w którym się znajdo-
wał podczas opracowywania tej księgi.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
W księdze 3. Nefiego zostało udoku-
mentowane wypełnienie się proroctw 

dotyczących narodzin, śmierci i Zmartwych-
wstania Jezusa Chrystusa (zob. 3 Nefi 1; 
8; 11). Zapis przedstawiający ukazanie się 
Zbawiciela Nefitom stanowi to, co Starszy 
Jeffrey R. Holland określił słowami: „naj-
ważniejszy punkt, wyjątkowy moment w 
całej historii Księgi Mormona” (Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], str. 250). 
Dwadzieścia z trzydziestu rozdziałów w 
księdze 3. Nefiego zawiera nauki, które 
Zbawiciel osobiście przekazał Swojemu 
ludowi (zob. 3 Nefi 9–28).

Zarys
3 Nefi 1–5 Nefi otrzymuje kroniki od 
swojego ojca. Dane są znaki za-
powiadające narodziny Chrystusa; 
spisek, aby zgładzić wiernych zostaje 
udaremniony; wiele osób się na-
wraca. Nefici i Lamanici jednoczą się 
w walce ze spiskowcami Gadiantona. 
Nawracają się i ostatecznie — pod 
przywództwem Lachoneusa i Gidgid-
doniego — pokonują spiskowców. 
Mormon wyjaśnia swoją rolę jako 
ucznia Chrystusa i kronikarza.

3 Nefi 6–7 Dobrobyt Nefitów pro-
wadzi do dumy, niegodziwości i 
zakładania tajnych sprzysiężeń. Rząd 
zostaje obalony, a ludzie dzielą się 
na plemiona. Nefi czyni posługę z 
wielką mocą.

3 Nefi 8–10 Burze, ciemność i znisz-
czenie są oznakami ukrzyżowania 
i śmierci Zbawiciela. Ludzie rozpa-
czają z powodu śmierci swoich bli-
skich. Głos Jezusa Chrystusa zachęca 
tych, którzy przeżyli, aby nawrócili 
się i przystąpili do Niego.

3 Nefi 11–18 Jezus Chrystus ukazuje 
się rzeszy ludzi zgromadzonych w 
świątyni i zaprasza ich, aby podeszli 
i dotknęli ran po gwoździach w Jego 
rękach i stopach. Wyznacza dwu-
nastu uczniów i daje im upoważ-
nienie do dokonywania obrzędów 
i zarządzania Kościołem. Zbawiciel 
naucza Swojej doktryny, ustanawia 
prawo sprawiedliwości i wyjaśnia, 
że wypełnił prawo Mojżesza. Jezus 

uzdrawia ludzi z ułomności, modli 
się za nich i błogosławi ich dzieci. 
Ustanawia sakrament, przekazuje 
dodatkowe nauki, a następnie od-
chodzi do Ojca.

3 Nefi 19–26 Dwunastu uczniów służy 
ludziom i zostają oni napełnieni 
Duchem Świętym. Jezus Chrystus 
ukazuje się po raz drugi i modli się 
za tych wszystkich, którzy w Niego 
uwierzą. Udziela sakramentu i na-
ucza o tym, jak Jego Ojciec wypełni 
Swoje przymierze z Izraelem. Zbawi-
ciel nakazuje ludziom badać słowa 
Izajasza oraz wszystkich proroków, 
i instruuje Nefiego, aby zapisał w 
kronice o wypełnieniu się proroctw 
Lamanity Samuela. Przekazuje słowa, 
które Ojciec dał Malachiaszowi i 
wyjaśnia „wszystkie proroctwa od 
początku do czasu, gdy przyjdzie w 
swej chwale” (3 Nefi 26:3). Następnie 
odchodzi.

3 Nefi 27–28 Jezus Chrystus ukazuje 
się ponownie i instruuje dwunastu 
uczniów, aby nazwali Kościół Jego 
imieniem. Naucza Swojej ewangelii 
i wzywa uczniów, aby stali się tacy, 
jak On. Jezus Chrystus spełnia pra-
gnienia Swoich dwunastu uczniów.

3 Nefi 29–30 Mormon wyjaśnia, że 
wyjawienie Księgi Mormona stanowi 
znak, że Bóg zaczyna gromadzić 
Izrael w dniach ostatnich. Pan 
upomina ludzi innych narodów, aby 
nawrócili się i stali się częścią Jego 
ludu przymierza.
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Wprowadzenie
Kiedy nadszedł czas na wypełnienie proroctwa Lama-
nity Samuela o narodzinach Zbawiciela, wierzący wypa-
trywali znaków, o których mówił, że nastaną. Natomiast 
niegodziwi grozili im śmiercią, jeśli proroctwo nie wy-
pełni się określonego dnia. Nefi — syn Nefiego i wnuk 
Helemana — błagał Pana o dobro wierzących. W odpo-
wiedzi na modlitwy doszedł go głos Pana świadczący, 

nastał zmrok, a na niebie ukazała się nowa gwiazda. 
Pomimo ciągłych prób Szatana, aby zniszczyć wiarę 
ludzi, większość z nich nawróciła się do Pana. Jednakże 
dwa lata później spiskowcy Gadiantona zaczęli zwodzić 
wielu Nefitów i Lamanitów na drogę niegodziwości.

LEKCJA 116

3 Nefi 1

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 1:1–26
Proroctwa o narodzinach Jezusa Chrystusa zostają wypełnione i wielu Nefitów 
nawraca się do Pana
Poproś uczniów, aby pomyśleli o osobach, które poświęciły swoje życie dla ewangelii. 
(Na przykład: Jezus Chrystus, Abinadi, niektórzy z Anti- Nefi- Lehitów oraz Józef i Hyrum 
Smith). Poproś uczniów, aby wyjaśnili, dlaczego niektóre osoby są gotowe na takie poświę-
cenie. Pozwól, aby uczniowie zastanowili się przez chwilę nad tym, jak by się zachowali w 
sytuacji, która wymagałaby poświęcenia życia dla ewangelii. Wyjaśnij, że pięć lat po tym, 
jak Lamanita Samuel głosił ewangelię w Zarahemli, grupa wiernych Nefitów znalazła się 
w takiej sytuacji.

Podsumuj fragment: 3 Nefi 1:1–3, informując uczniów, że Nefi, syn Helamana, przekazał 
święte zapisy swojemu synowi Nefiemu, a następnie opuścił kraj. Nikt nie wiedział, dokąd 
się udał.

Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos wersety: 3 Nefi 1:4–9. Poproś pozostałych 
uczniów, aby śledzili tekst i poszukali w nim przeciwności, z którymi zmagali się wierni 
Nefici.

• Z jakimi przeciwnościami zmagali się wierzący?

• Dlaczego dla niektórych osób pozostanie wiernym w takiej sytuacji może okazać się 
trudne?

• Czy znacie kogoś, kto by pozostał wierny w obliczu takich przeciwności? Jeśli tak, to 
dlaczego?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 1:10–12 i poszukali w nim odpo-
wiedzi na pytanie, co zrobił Nefi w tej krytycznej sytuacji.

• Co w reakcji Nefiego na tę sytuację wywarło na was największe wrażenie? Dlaczego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 1:13–14, a pozostałych 
uczniów o zwrócenie szczególnej uwagi na to, jak Pan odpowiedział na modlitwę Nefiego.

• Co Pan miał „[pokazać] światu”? (Odpowiedzi uczniów powinny skupiać się na tym, że 
Pan wypełnia wszystkie słowa, które przekazał Swoim prorokom).

• Kiedy Pan mówił o tym, że przyszedł na świat, aby „wypełnić wolę Ojca i Syna”, miał na 
myśli Swoje Zadośćuczynienie. W jaki sposób przesłanie to pomaga nam „[być] dobrej 
myśli”?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 3 Nefi 1:4, 14–15, 19–21 i wyszukanie 
w nim wyrażeń, które podkreślają to, że Pan wypełnia słowa proroków.

• Jak czulibyście się, przebywając pośród wierzących, kiedy ujrzeli znak?

• Jak świadomość tego, że Pan wypełnia słowa proroków, może wam pomóc w sytuacji, 
kiedy ktoś wyśmiewa wasze normy lub prześladuje was ze względu na waszą wiarę?
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3 NEFI  1

Poproś dwóch lub trzech uczniów, aby po kolei przeczytali na głos wersety: 3 Nefi 1:16–18. 
Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i poszukali w nim reakcji niegodziwych na 
znak, który przepowiedziano.

• Czego dowiedzieli się niegodziwi po tym, jak ujrzeli znak?

• Dlaczego grzech i niedowiarstwo prowadzą do strachu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 1:22–23. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i poszukali sposobów, w jakie Szatan starał się przekonać 
ludzi, aby nie wierzyli w znaki zapowiadające narodziny Pana.

• Co uczynił Szatan? (Rozprowadzał kłamstwa pośród ludu). Jakie są niektóre ze współ-
czesnych kłamstw, których autorem jest Szatan?

• Jakiej prawdy uczymy się z reakcji ludzi na te kłamstwa? (Pomóż uczniom rozpoznać 
następującą zasadę: Kiedy stawiamy czoła kłamstwom Szatana, możemy wybrać 
wiarę w Jezusa Chrystusa i nawrócenie. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

Aby pomóc uczniom zrozumieć istotę tej zasady i dlaczego jest tak ważna, podziel się 
następującą wypowiedzią Biskupa Richarda C. Edgleya, członka Przewodniczącej Rady 
Biskupiej. Możesz rozdać uczniom kopie tego cytatu, które mogą umieścić w swoich 
pismach świętych.

„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. […] Wybierzcie wiarę ponad zwątpienie, wybierz-
cie wiarę ponad strach i wybierzcie wiarę ponad nieznane i niewidziane, wybierzcie wiarę 
ponad pesymizm. […]

Kiedy logika, rozsądek lub osobisty intelekt stają w konflikcie ze świętymi naukami i dok-
tryną lub kiedy sprzeczne informacje […] zaatakują wasze wierzenia, postanówcie, że nie 
wypchniecie nasiona z waszych serc przez niewiarę [zob. Alma 32:28]. Pamiętajcie, że nie 
otrzymamy potwierdzenia wcześniej, jak po wypróbowaniu naszej wiary (zob. Eter 12:6)” 
(„Wiara — wybór należy do was”, Ensign lub Liahona, listopad 2010, str. 31, 32–33).

• W jaki sposób możemy wybrać wiarę ponad zwątpienie, strach i pesymizm? (Przykła-
dowe odpowiedzi: możemy modlić się do Pana i prosić Go o pomoc, studiować pisma 
święte, przestrzegać przykazań, uczęszczać na spotkania kościelne i służyć bliźnim).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 1:24–25 i odszukali w nim do-
datkową przeciwność, której musieli stawić czoła ludzie wierzący.

• Co starali się udowodnić niektórzy ludzie na temat prawa Mojżesza?

• Co w ich odpowiedzi — po tym, jak dowiedzieli się, że są w błędzie — wywarło na was 
największe wrażenie?

Napisz na tablicy następujące pytanie: Jak mogę zachować wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego 
przywróconą ewangelię, kiedy przeciwnik stara się wzbudzić we mnie zwątpienie? Poproś 
uczniów o zapisanie tego pytania w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania 
pism świętych. Daj im kilka minut na zapisanie odpowiedzi.

3 Nefi 1:27–30
Neficcy odstępcy oraz niektórzy młodzi Lamanici przyłączają się do spiskowców 
Gadiantona
Poproś dwóch uczniów, aby wyszli na przód klasy. Poproś jednego ucznia, aby zamknął 
oczy i stanął na jednej nodze. Wyjaśnij, że ten uczeń reprezentuje kogoś, kto zna prawdę, 
ale nie rozwija swojej wiary w Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa oraz nie jest pilny w 
życiu zgodnie z ewangelią.

Wyjaśnij, że drugi uczeń reprezentuje wpływy, które mogą odwieść kogoś od prawdy. Po-
proś drugiego ucznia, aby delikatnie pchał ramię pierwszego ucznia, aż ten straci równo-
wagę i będzie się chwiał. Wyjaśnij, że jeśli ktoś nie stara się żyć zgodnie z ewangelią, tym 
łatwiej może zostać zwiedziony kłamstwami i pokusami Szatana.

• Co pierwszy uczeń powinien zrobić, aby zachować równowagę? (Powinien otworzyć 
oczy i stanąć na dwóch nogach).
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Doradź pierwszemu uczniowi, aby otworzył oczy i stanął na obu nogach w rozkroku. 
Wyjaśnij, że ten uczeń reprezentuje teraz kogoś, kto jest „[mocny] i [wytrwały] w wierze” 
(Helaman 15:8). Następnie poproś drugiego ucznia, aby ponownie delikatnie pchał ramię 
pierwszego ucznia. Zwróć uwagę, że kiedy człowiek stara się studiować ewangelię i prze-
strzegać Bożych przykazań, utrzymuje równowagę pomimo przeciwności.

Poproś uczniów, aby powrócili na swoje miejsca. Wyjaśnij, że kilka lat po tym, jak ukazały 
się znaki zapowiadające narodziny Jezusa Chrystusa, Szatan nadal starał się wzbudzić w 
wielu osobach zwątpienie w prawdziwość ewangelii.

Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos wersety: 3 Nefi 1:27–29. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i znaleźli odpowiedź na pytanie, jaki wpływ wywarli 
niegodziwi na niektórych młodych Lamanitów.

• Co stało się z niektórymi młodymi Lamanitami? (Zostali zwiedzeni przez niektórych 
Zoramitów i przyłączyli się do spiskowców Gadiantona).

• W oparciu o fragment: 3 Nefi 1:29 wyjaśnij, dlaczego niektórzy młodzi Lamanici 
uwierzyli w „kłamstwa” i „obietnice” Zoramitów? (Jeśli uczniowie nie wymienią słów 
Mormona, że młodzi Lamanici „stali się niezależni”, poproś, aby zwrócili na to uwagę).

• Jak rozumiecie wyrażenie: „stali się niezależni”?

Kiedy uczniowie będą udzielać odpowiedzi na to pytanie, przeczytaj, co Siostra Kathleen H. 
Hughes, członkini generalnego prezydium Stowarzyszenia Pomocy, powiedziała o tym 
wyrażeniu:

„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).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 1:30. Poproś pozosta-
łych uczniów, aby śledzili tekst i poszukali w nim, jaki wpływ miało „młode pokolenie” 
(młodzież) na innych ludzi.

• Jaki wpływ wywierało dorastające pokolenie na osoby, które znajdowały się w jego 
otoczeniu?

Aby pomóc uczniom w odniesieniu tego fragmentu do czasów współczesnych, zadaj nastę-
pujące pytania:

• Wymieńcie „kłamstwa” lub „obietnice”, które mogą obecnie zachęcić młodzież do przy-
łączenia się do niegodziwych grup?

• Czy mieliście okazję zobaczyć negatywny wpływ, jaki wywierała młodzież na swoje 
otoczenie?

Poproś uczniów, aby wymienili zasadę, która podsumowuje to, czego nauczyli się z frag-
mentu: 3 Nefi 1:29–30. Odpowiadając, mogą użyć różnych słów, ale upewnij się, że wskażą 
następującą zasadę: Kiedy poddajemy się pokusie, nasz przykład ma negatywny 
wpływ na wiarę i prawość innych osób. Możesz zachęcić uczniów, aby zapisali tę zasadę 
w swoich pismach świętych.

Zwróć uwagę na to, że młodzież, o której napisano we fragmencie: 3 Nefi 1:30, wywierała 
negatywny wpływ na wiarę innych ludzi, a młodzi ludzie mogą wywierać też dobry wpływ 
na otoczenie. Poproś jednego z uczniów, aby pisał na tablicy. Poproś tego ucznia, aby zapi-
sywał odpowiedzi na następujące pytanie:

• W jaki sposób możecie mieć pozytywny wpływ na wiarę waszych rodzin, okręgu, gminy 
czy społeczności?

Zachęć uczniów, aby wybrali jeden lub dwa sposoby napisane na tablicy, które zastosują w 
swoim życiu. Zapewnij ich, że mogą wzmocnić wiarę bliźnich poprzez swój prawy przykład.
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Komentarz i tło historyczne
3 Nefi 1:29–30. „Niegodziwość dorastającego 
pokolenia”

Prezydent Henry B. Eyring z Rady Prezydenta Kościoła 
wyjaśnił, jaki wpływ może wywrzeć jedna osoba — 
która zbacza z prostej ścieżki — na swoją rodzinę:

„Przyszłość młodzieży tego Kościoła […] leży w jej 
rękach. Kościół był zawsze oddalony o jedno pokolenie 

od zagłady. Jeśli całe pokolenie uległoby zniszczeniu, 
co nigdy się nie stanie, stracilibyśmy Kościół. Jednakże 
nawet jedna osoba, która odejdzie od ewangelii Jezusa 
Chrystusa, zamyka drzwi pokoleniom potomków, chyba 
że Pan wyciągnie do nich rękę i pomoże im powrócić” 
(„We Must Raise Our Sights” [przemówienie wygło-
szone dla nauczycieli KSE, 14 sierpnia 2001 r.], str. 1, 
adres internetowy: si. lds. org).
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Wprowadzenie
Po tym, jak ludzie zobaczyli znaki zapowiadające 
narodziny Jezusa Chrystusa, coraz mniej byli nimi za-
chwyceni i znieczulili swoje serca. Wiele osób odrzuciło 
kolejne znaki i cuda, co sprawiło, że jeszcze bardziej 
pogrążyło się w niegodziwości. W następstwie tego 
spiskowcy Gadiantona wzrastali w siłę, aż Nefici i Lama-
nici zostali zmuszeni do podjęcia broni i stawienia im 
oporu. Nawróceni Lamanici przyłączyli się do Nefitów i 

od tej pory byli nazywani Nefitami. Lachoneus, naczel-
nik państwa, wezwał Nefitów do nawrócenia i przygo-
towywał ich do walki. Ze względu na ich nawrócenie, 
wiarę w Pana i sumienne przygotowania, Nefici poko-
nali spiskowców Gadiantona. Po odzyskaniu wolności 
ludzie zrozumieli, że to dzięki Bogu zostali zachowani 
przy życiu.
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3 Nefi 2–5

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 2
Nawróceni Lamanici jednoczą się z Nefitami i bronią się przed spiskowcami 
Gadiantona
Poproś uczniów, aby wypisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania 
duchowe doświadczenia, które mieli. Daj im na to zadanie kilka minut. Wyjaśnij im, że 
duchowe doświadczenia nie muszą koniecznie być dramatyczne lub niezwykłe, aby były 
znaczące. Zaproponuj im, aby zastanowili się nad chwilami, kiedy odczuwali miłość Ojca 
Niebieskiego lub wpływ Ducha Świętego. Mogą na przykład opisać doświadczenia, które 
im towarzyszyły, kiedy otrzymali odpowiedzi na modlitwy, błogosławieństwa kapłańskie 
lub kiedy służyli bliźnim. Kiedy skończą pisać, zapytaj ich, dlaczego ważne jest, aby pamię-
tać o tych duchowych doświadczeniach, nie tylko dzisiaj, ale także za 10 lub 20 lat.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 2:1–3. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i poszukali w nim odpowiedzi na pytanie, co się stało 
z ludźmi, kiedy zaczynali zapominać o znakach, które zapowiadały narodziny Zbawiciela.

• Czego uczymy się na podstawie tego fragmentu o tym, jak niebezpieczne może być 
zapominanie o duchowych doświadczeniach?

Kiedy uczniowie będą się dzielić prawdami, które odszukali, podkreśl następującą zasadę: 
Kiedy zapominamy o naszych duchowych doświadczeniach, stajemy się bardziej po-
datni na pokusy i podstępy Szatana. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy. Możesz także 
zachęcić uczniów, aby zapisali ją pod listą duchowych doświadczeń, którą właśnie sporządzili.

• Jak myślicie, dlaczego zapominanie o duchowych doświadczeniach powoduje, że sta-
jemy się bardziej podatni na wpływ Szatana?

• Co możemy zrobić, aby nie zapomnieć o duchowych doświadczeniach, które mieliśmy? 
(Przykładowe odpowiedzi: możemy dzielić się duchowymi doświadczeniami z innymi, 
możemy zapisać je w swoim pamiętniku lub zapisać doświadczenia, które mieliśmy, 
kiedy wykonujemy zadania z broszur: „Obowiązek wobec Boga” lub „Osobisty rozwój”).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi, w której Prezydent 
Henry B. Eyring z Rady Prezydenta Kościoła wyjaśnia, w czym pomogło mu zapisywanie w 
pamiętniku duchowych doświadczeń. Poproś uczniów, aby słuchali, jakie błogosławieństwa 
płyną z prowadzenia pamiętnika.

„Od lat zapisuję kilka linijek każdego dnia. Nigdy nie opuściłem ani jednego 
dnia bez względu na to, jak bardzo byłem zmęczony lub jak wcześnie 
musiałem wstać następnego dnia. Zanim zaczynałem pisać, zastanawiałem 
się nad tym pytaniem: ‘Czy widziałem dziś wyciągniętą rękę Boga, która 
dotknęła nas, nasze dzieci lub naszą rodzinę?’. Kiedy się zastanawiałem, coś 
zaczynało się dziać. Gdy przywoływałem wydarzenia z danego dnia, 
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widziałem dowody tego, co Bóg uczynił dla kogoś [z naszej rodziny], a czego nie zauważy-
łem 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. Sta-
wałem 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 — nawet to, czego nie dostrzegliśmy lub 
na co nie zwróciliśmy uwagi, gdy miało to miejsce” („Zapamiętaj, zapamiętaj”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2007, str. 67).

Poproś uczniów, aby podzielili się przemyśleniami na temat tego, jak pamiętanie o ducho-
wych doświadczeniach — poprzez zapisywanie ich w pamiętniku czy utrwalanie w inny 
sposób — pomogło im w pozostaniu wiernymi mimo wysiłków Szatana, aby ich zwieść 
i kusić.

Podsumuj fragment: 3 Nefi 2:4 19, tłumacząc, że ludzie pogrążali się w jeszcze większej 
niegodziwości, a spiskowcy Gadiantona wzrastali w sile i stawali się bardziej liczni. Spi-
skowcy Gadiantona stawali się coraz bardziej brutalni, a nawróceni Lamanici przyłączyli 
się do Nefitów, aby z nimi walczyć. Mimo że odnieśli pewien sukces w wyparciu spiskow-
ców Gadiantona z ich kraju, Nefici (oraz nawróceni Lamanici, którzy byli teraz nazywani 
Nefitami) pozostawali w niebezpieczeństwie 15 lat po tym, jak dano znak zapowiadający 
narodziny Jezusa Chrystusa.

3 Nefi 3:1–10
Przywódca spiskowców Gadiantona żąda od Nefitów, aby się poddali
Wyjaśnij, że we fragmencie: 3 Nefi 3:1–10 możemy zobaczyć przykład, jak czasami prze-
ciwnik stara się za pośrednictwem innych ludzi osłabić naszą wiarę i nas zwieść. Giddianhi, 
przywódca spiskowców Gadiantona, napisał list do Lachoneusa, naczelnika państwa, 
starając się przekonać go, aby poddał się spiskowcom Gadiantona.

Napisz na tablicy: Giddianhi kusi Lachoneusa. Poproś jedną część grupy o przeczytanie po 
cichu fragmentu: 3 Nefi 3:2–5, a drugą część o przeczytanie po cichu fragmentu: 3 Nefi 3:6–
10. Kiedy uczniowie będą czytać, poproś, aby odnaleźli słowa i wyrażenia, które ilustrują 
taktyki stosowane przez Giddianhiego w celu osłabienia wiary Lachoneusa i zwiedzenia 
go. Kiedy uczniowie skończą czytać, poproś ich, aby podzielili się tym, co znaleźli. Poproś 
jednego z uczniów, aby zapisywał odpowiedzi na tablicy.

W celu podsumowania taktyk, które uczniowie odnaleźli we fragmencie: 3 Nefi 3:2–10, 
napisz następującą zasadę na tablicy pod listą sporządzoną przez ucznia: Szatan i jego 
naśladowcy często używają pochlebstw, nieprawdziwych obietnic i gróźb, aby zwieść 
ludzi. Poproś uczniów, aby wybrali jedną z taktyk Giddianhiego wymienioną na tablicy i 
wyjaśnili, jak Szatan oraz jego naśladowcy mogą zastosować podobne taktyki, aby zwieść 
współczesną młodzież. Aby pomóc uczniom w dokonaniu porównań, możesz zadać nastę-
pujące pytania:

• W jakich sytuacjach przeciwnik stosuje pochlebstwa (nieszczere lub nadmierne po-
chwały) wobec współczesnej młodzieży? Jakie są nieszczere obietnice lub czcze groźby, 
których może użyć przeciwnik? Jak myślicie, w jaki sposób młodzież może oprzeć się 
tym taktykom?

3 Nefi 3:11–5:7
Lud Lachoneusa przygotowuje się do obrony i pokonuje spiskowców Gadiantona
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 3:11–12. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i odnaleźli odpowiedź Lachoneusa na zastraszający list 
od Giddianhiego.

• Czego możemy się nauczyć ze sposobu, w jaki Lachoneus odpowiedział Giddianhiemu? 
(Jedną z prawd, którą mogą rozpoznać uczniowie, jest to, że: prawi mężczyźni i kobiety 
nie muszą się obawiać ludzi niegodziwych i nie powinni ulegać ich groźbom).
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Podziel uczniów na cztery grupy. Daj każdej grupie dużą kartkę. Poproś uczniów, aby 
podzielili swoje kartki na dwie kolumny, jedną zatytułowali: Przygotowania Lachoneusa, a 
drugą: Współczesne przykłady. Napisz następujące fragmenty z pism świętych na tablicy 
i przydziel po jednym każdej grupie: 3 Nefi 3:12–15; 3 Nefi 3:16–21; 3 Nefi 3:22–26; 3 Nefi 
4:1–4. Poproś uczniów, aby przeczytali wyznaczone fragmenty i odnaleźli sposoby, w jakie 
Lachoneus przygotował swój lud zarówno duchowo, jak i fizycznie do oparcia się atakom 
ze strony spiskowców Gadiantona. W kolumnie: Przygotowania Lachoneusa niech jeden 
uczeń z każdej grupy wypisze, co robili ludzie, aby się przygotować. (Uwaga: Kiedy ucznio-
wie będą czytać te wersety, upewnij się, że odróżniają Giddianhiego, przywódcę spiskow-
ców Gadiantona, od Gidgiddoniego, wielkiego proroka i naczelnego dowódcy Nefitów).

Po wyznaczonym czasie na wypełnienie kolumny: Przygotowania Lachoneusa, poproś ich, 
aby wymienili w kolumnie: Współczesne przykłady duchowe i doczesne przygotowania, do 
których zostaliśmy zachęceni w dniach ostatnich. Kiedy uczniowie dokończą to zadanie, 
poproś jednego ucznia z każdej grupy, aby podzielił się tym, czego się nauczyli. Aby pomóc 
uczniom w określeniu, jak mogą zastosować to, czego się nauczyli, zadaj następujące pyta-
nia podczas ich prezentacji:

• W jaki sposób możemy wzmocnić nasze domy przeciwko atakom przeciwnika?

• Dlaczego doczesne przygotowania — zdobywanie wykształcenia lub prowadzenie do-
mowej spiżarni — są ważne w dniach ostatnich?

• Jak gromadzenie się w rodzinach i w gminach lub okręgach zapewnia nam ochronę?

• Kiedy modlitwa pomogła nam uzyskać duchową siłę?

• W jaki sposób pokuta przygotowuje nas na przyszłość?

• Jakie błogosławieństwa otrzymujemy, kiedy podążamy za żyjącymi prorokami i 
apostołami?

• W jaki sposób możemy zaprosić ducha objawienia do naszego życia?

Poproś kilku uczniów, aby po kolei przeczytali na głos wersety: 3 Nefi 4:7–12. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i odnaleźli sposoby, w jakie ludzie byli błogosławieni ze 
względu na duchowe i doczesne przygotowania, których dokonali.

• Jakich prawd nauczyliście się z tego fragmentu? (Kiedy uczniowie będą dzielić się 
swoimi odpowiedziami, podkreśl następującą zasadę: Kiedy przygotowujemy się 
duchowo i docześnie, Pan wzmacnia nas, abyśmy mogli pokonać przeciwności).

Podsumuj fragment: 3 Nefi 4:13–29, wyjaśniając, że Lachoneus i jego lud pokonali spi-
skowców Gadiantona i ich przywódców. Przeczytaj na głos fragment: 3 Nefi 4:30–33. 
Poproś uczniów, aby śledzili tekst i starali się odnaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 
ludzie zareagowali na zwycięstwo.

• Jak lud ten zareagował, kiedy Pan wybawił ich z rąk wrogów?

• Co, według ludzi, przyczyniło się do tego, że zostali uwolnieni z rąk spiskowców Gadian-
tona? (Ich pokuta, pokora i dobroć Boga). Możesz zwrócić uwagę na to, że kiedy odpoku-
tujemy i staniemy się pokorni, Bóg nas wesprze i uwolni nas od prób).

Możesz podzielić się doświadczeniem, w którym polegałeś na Bogu i On pomógł ci wy-
trwać lub przezwyciężyć próbę. Możesz poprosić jednego lub dwóch uczniów, aby podzie-
lili się podobnym doświadczeniem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 5:1–4. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i starali się odnaleźć, co zrobili Nefici w odpowiedzi na 
pomoc i błogosławieństwa, które otrzymali w bitwie przeciwko spiskowcom Gadiantona. 
Kiedy uczniowie będą dzielić się swoimi przemyśleniami, podkreśl, że jednym ze sposo-
bów, w jaki ludzie zareagowali, było głoszenie ewangelii innym ludziom.

3 Nefi 5:8–26
Pokój zostaje przywrócony pośród ludu; Mormon wyjaśnia streszczenie kronik
Powiedz uczniom, że pozostała część rozdziału: 3 Nefi 5 zawiera wyjaśnienie Mormona na 
temat tego, dlaczego sporządził streszczenie tych zapisów. Poproś uczniów, aby przeczytali 
po cichu fragment: 3 Nefi 5:12–15 i starali się odnaleźć to, co Mormon powiedział na temat 
powierzonego mu zadania, aby streścić kroniki Nefitów.
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3 NEFI  2– 5

• Czego nauczyliście się z tych wersetów, co określa naszą odpowiedzialność jako uczniów 
Jezusa Chrystusa? (Nawet jeśli uczniowie użyją innych słów, powinni odnaleźć następu-
jącą prawdę: Naszym obowiązkiem, jako uczniów Jezusa Chrystusa, jest nauczanie 
innych ludzi o życiu wiecznym. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

Zwróć ich uwagę na to, że jednym z ważniejszych sposobów, w jaki możemy okazać 
wdzięczność naszemu Panu za błogosławieństwa, które nam daje, jest pomaganie innym 
w przyjściu do Niego i otrzymaniu tych samych błogosławieństw. Poproś uczniów, aby 
opowiedzieli, jak uczniowie Jezusa Chrystusa mogą nauczać innych o życiu wiecznym. Za-
chęć uczniów, aby wybrali jeden lub dwa sposoby na dzielenie się ewangelią i z modlitwą 
poszukiwali pomocy Pana w wypełnieniu tego, co wybrali.
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Wprowadzenie
Po cudownym uwolnieniu z rąk spiskowców Ga-
diantona Nefici żyli w pokoju przez około trzy lata. 
Z czasem duma, podziały klasowe i prześladowania 
rozprzestrzeniły się pośród tego ludu. Podczas gdy 
niektórzy Nefici pozostali wierni Panu, wielu z nich 

przystąpiło do tajnych sprzysiężeń. W następstwie tego 
zamordowano naczelnego sędziego i obalono neficki 
rząd. Ludzie podzielili się na plemiona i wybrali swoich 
własnych przywódców. Nefi służył ludziom z wielką 
mocą, posiadając upoważnienie.

LEKCJA 118

3 Nefi 6–7

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 6:1–18
Po okresie dobrobytu Nefici zaczynają unosić się dumą, a w Kościele następuje 
rozłam
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy poniższe pytania. Poproś uczniów, aby udzielili 
na nie odpowiedzi, a następnie je wyjaśnili.

Czy jest możliwe, aby ktoś był…

bogaty i pokorny?

biedny i dumny?

wykształcony i pokorny?

niewykształcony i dumny?

Zachęć uczniów, aby zastanawiali się nad tymi pytaniami, kiedy będą studiować rozdział: 
3 Nefi 6. Podsumuj fragment: 3 Nefi 6:1–9, wyjaśniając, że po tym, jak Nefici i Lamanici 
pokonali spiskowców Gadiantona, zaprowadzili pokój w kraju i zaczęło im się dobrze 
powodzić. Wkrótce jednak ich pokój i dobrobyt zostały zagrożone.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 6:5, 10–12, a pozostali 
uczniowie niech odszukają, co zagrażało pokojowi i dobrobytowi Nefitów.

• Co stanowiło zagrożenie dla ich pokoju i dobrobytu?

• Czy byliście kiedykolwiek świadkami tego, że zgromadzone bogactwo lub zdobyta wie-
dza doprowadziły do podobnych problemów w waszej szkole, społeczności lub kraju? 
Jeśli tak, to w jaki sposób?

Podziel tablicę na dwie kolumny. U góry po jednej stronie napisz Dumni, a po drugiej 
Pokorni. Poproś uczniów, aby odszukali we fragmencie: 3 Nefi 6:13–14 słowa lub wyrażenia, 
które opisują reakcję ludzi na podziały, które nastąpiły w wyniku bogactwa i wiedzy. (Być 
może będziesz musiał wytłumaczyć, że złe słowa lub szyderstwa to drwienie lub wyśmiewa-
nie się z kogoś). Kiedy uczniowie skończą czytać, poproś ich, aby zapisali w odpowiedniej 
kolumnie słowa i wyrażenia, które znaleźli.

• Co werset: 3 Nefi 6:13 mówi na temat ludzi, którzy będąc prześladowani przez dumnych 
ludzi, sami zaczęli obnosić się z dumą?

• Jak myślisz, dlaczego „[odpłacanie] złym słowem za złe słowo” (lub krytykowanie w 
odpowiedzi na krytykę) świadczy o dumie?

• Co w reakcji nawróconych Lamanitów na doświadczane przez nich prześladowania 
wzbudziło w was największy podziw?

• Jakich zasad możemy się nauczyć z fragmentu: 3 Nefi 6:13–14? (Mimo że uczniowie mogą 
udzielić różnych odpowiedzi, powinni odkryć następującą zasadę: Możemy wybrać bycie 
pokornym i wiernym bez względu na okoliczności, w których się znajdujemy).

Zwróć uwagę uczniów na sporządzoną na tablicy listę pokornych odpowiedzi. Zadaj po-
niższe pytania:
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3 NEFI  6 –7

• Co możemy zrobić, aby pozostać wierni i pokorni bez względu na okoliczności? (Zapisz 
odpowiedzi uczniów w kolumnie Pokorni ).

• Pomyślcie o osobie, która jest dobrym przykładem bycia pokornym i wiernym pomimo 
okoliczności, w jakich się znajduje. W jakim sensie jest ona przykładem pokory?

Wyjaśnij, że ze względu na to, że większość Nefitów nie odpokutowała za swoją dumę, ich 
sytuacja znacznie się pogorszyła. Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos wer-
sety: 3 Nefi 6:15–18. Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, jak ludzka 
duma zwiększyła wpływ Szatana.

• Czego te wersety uczą na temat związku między dumą a mocą, którą Szatan wykorzy-
stuje, aby nas kusić? (Podczas gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, zwróć ich uwagę 
na następującą prawdę: Kiedy jesteśmy dumni, Szatan ma większą moc, aby nas 
kusić i doprowadza do tego, że więcej grzeszymy. Możesz zachęcić ich, aby zapisali 
tę zasadę w swoich pismach świętych, notatnikach bądź dziennikach do studiowania).

• Jakie słowa lub wyrażenia z fragmentu: 3 Nefi 6:15–18 opisują niegodziwą przemianę 
serca, jakiej doświadczyli ludzie z powodu swojej dumy? (Byli „[ulegli] […] i [czynili] 
wszelką niegodziwość, do której […] nakłaniał [ich Szatan]”. „Znaleźli się w straszliwym 
stanie grzechu” i „rozmyślnie postępowali wbrew przykazaniom Boga”).

• Jak myślicie, dlaczego duma wpływa na moc, z jaką Szatan może nas kusić?

Oprócz zadania uczniom powyższych pytań, możesz poprosić jednego z 
nich, aby przeczytał następującą wypowiedź Prezydenta Henry’ego B. 
Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła. Poproś uczniów, aby uważnie słuchali 
wypowiedzi na temat niebezpieczeństwa, które wiąże się z dumą.

„Duma zagłusza w nas ciche podszepty Ducha. I z czasem, ze względu na 
naszą próżność, nawet nie staramy się ich usłyszeć. Dość łatwo dochodzimy 

do wniosku, że wcale ich nie potrzebujemy” („Prayer”, Ensign, listopad 2001, str. 16).

• Dlaczego niesłuchanie podszeptów Ducha jest niebezpieczne? (Pomóż uczniom zrozu-
mieć, że kiedy lekceważymy podszepty Ducha Świętego, stajemy się bardziej podatni na 
pokusy diabła).

Zwróć uwagę uczniów na listę pokornych odpowiedzi, znajdującą się na tablicy. Poproś 
ich, aby wybrali jedną pokorną odpowiedź, która może im pomóc w życiu osobistym. Daj 
im trochę czasu na napisanie, w jaki sposób mogą niezwłocznie wykorzystać ją w swoim 
życiu, w domu lub w szkole.

3 Nefi 6:19–7:14
Spiskowcy poprzez tajne sprzysiężenia obalają rząd Nefitów, a ludzie dzielą się 
na plemiona
Narysuj na tablicy poniższą oś czasu:

Podziel uczniów na cztery grupy i przydziel każdej z nich po jednym z fragmentów na-
pisanych na tablicy. Poproś ich, aby przeczytali po cichu wyznaczone wersety i odszukali 
znaczące wydarzenia, które miały miejsce pośród Nefitów. Następnie poproś jednego 
ucznia z każdej grupy, aby napisał na tablicy pod swoim fragmentem odszukane wydarzenia 
(pozostali członkowie z każdej z grup mogą mu w tym pomóc). Kiedy uczniowie ukończą 
to ćwiczenie, wyjaśnij, że stworzona przez nich lista wydarzeń pokazuje, w jaki sposób spi-
skowcy przyczynili się do upadku rządu Nefitów i podziału ludu na plemiona.

Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 3 Nefi 6:27–30. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, kto i dlaczego stworzył tajne sprzysiężenia. Gdy 
uczniowie wskażą założyciela tajnych sprzysiężeń (diabła), zadaj im następujące pytanie:

• Które słowa lub wyrażenia określają cel tajnych sprzysiężeń? (Przykładowe odpowiedzi: 
„zawarli przymierze dla zniszczenia wszelkiej prawości”; „[aby] zniszczyć [lud Pana]”; 
„mieli za nic prawo kraju i prawa jego obywateli” oraz „aby mieszkańcy tego kraju nie 
mieli więcej swobód”).

3 Nefi 6:19–24 3 Nefi 6:25–30 3 Nefi 7:1–8 3 Nefi 7:9–14
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• Jak ci, którzy zamordowali proroków, uniknęli kary? (Ich przyjaciele i członkowie rodziny, 
którzy także należeli do tajnych sprzysiężeń, zjednoczyli się, aby zachować w tajemnicy 
popełnione przez nich czyny i pomóc im w uniknięciu związanych z nimi konsekwencji).

• Wyobraźcie sobie, że macie przyjaciół, którzy chcą uniknąć konsekwencji swoich czynów. 
W jaki sposób możecie pomóc im w życiu zgodnym z normami ewangelii?

Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 3 Nefi 7:1–8. Pozostali ucznio-
wie niech śledzą tekst i odszukają, jaki wpływ wywarły tajne sprzysiężenia na Nefitów. 
Wyjaśnij, że diabeł kusi ludzi, aby zawierali tajne sprzysiężenia w celu zniszczenia 
prawości i aby wzrosła niegodziwość. Pomóż uczniom zrozumieć, że metody stosowane 
przez takie grupy są zazwyczaj subtelne i trudne do zauważenia. Zachęć ich, aby nie spoty-
kali się z osobami ani nie przyłączali się do ugrupowań, które w jakikolwiek sposób kojarzą 
im się z tajnymi sprzysiężeniami.

3 Nefi 7:15–26
W czasach, kiedy jedynie garstka ludzi pozostaje wierna, Nefi nie ustaje w służbie, 
a kolejne osoby nawracają się
• Jak byście się czuli, gdybyście żyli pośród Nefitów po tym, jak ich rząd został obalony? 

Dlaczego?

• Jak myślicie, do kogo zwrócilibyście się w poszukiwaniu przewodnictwa i kierownictwa?

Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 3 Nefi 7:15–20. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają powody, dla których podążaliby za Nefim w opi-
sanych okolicznościach. Możesz poprosić uczniów, aby zatrzymali się po każdym przeczy-
tanym wersecie i powiedzieli, co zachęciłoby ich do podążania za Nefim.

• Jakie przesłanie głosił Nefi swojemu ludowi? (Zob. 3 Nefi 7:16).

• W czym obecni przywódcy kościelni są podobni do Nefiego?

• Czy kiedykolwiek widzieliście, jak przywódca kościelny służył „z mocą i wielką władzą 
od Boga”? (3 Nefi 7:17).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 7:21–26 i wskazali błogosławień-
stwa, które otrzymali ci, którzy się nawrócili, odpokutowali za swoje grzechy i podążali za 
Nefim. Poproś kilku z nich, aby podzielili się tym, co znaleźli.

• Czego możemy się nauczyć z przykładu osób, które nawróciły się i podążały za Nefim?

Mimo że uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi, powinni rozpoznać następującą 
prawdę: Jeśli odpokutujemy i będziemy podążać za sługami Pana, uzyskamy wpływ 
Ducha Świętego.

• Dlaczego pokuta jest niezbędna dla odczuwania wpływu Ducha Świętego?

• Jak myślicie, dlaczego podążanie za sługami Pana może nam pomóc w dostrzeżeniu 
i zaakceptowaniu kierownictwa Ducha Świętego?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Prezydenta Jamesa E. Fausta z Rady Prezydenta Kościoła:

„Doszedłem do wniosku, że duchowe przewodnictwo w dużej mierze 
zależy od życia zgodnego z naukami Prezydenta Kościoła, Rady Prezydenta 
Kościoła i członków Kworum Dwunastu Apostołów — których popieramy 
jako proroków, widzących i objawicieli. Nie wiem, jak możemy oczekiwać 
pełnej harmonii z Duchem Pana, jeżeli nie żyjemy zgodnie z tym, czego 
naucza Prezydent Kościoła oraz inni prorocy widzący i objawiciele” („Powo-

łani i wybrani”, Ensign lub Liahona, listopad 2005, str. 53).

• Czy kiedykolwiek czuliście wpływ Ducha Świętego w wyniku posłuszeństwa naukom 
sług Pana?

Zachęć uczniów do zapisania swoich przemyśleń na temat zastosowania w życiu prawd, 
których nauczyli się podczas tej lekcji. Podkreśl, że nawet wtedy, kiedy inni ludzie decydują 
się żyć wbrew przykazaniom Pana — tak jak to miało miejsce pośród Nefitów — możemy 
podążać za Bogiem i wybranymi przez Niego sługami.
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Wprowadzenie
Trzydzieści trzy lata po ukazaniu się znaku narodzin 
Zbawiciela, Nefici zaczęli wypatrywać znaku Jego 
śmierci, o którym prorokował Lamanita Samuel. Po-
mimo wielu znaków pośród Nefitów zaczęły narastać 
wątpliwości i wybuchały kłótnie. W rok później proroc-
two Lamanity Samuela wypełniło się. Po straszliwych 
burzach, trzęsieniach ziemi i innych zniszczeniach kraj 

ogarnęła trwająca trzy dni ciemność. W ciemnościach ci, 
którzy przeżyli zagładę, usłyszeli głos Jezusa Chrystusa. 
Zachęcił ich, aby odpokutowali i powrócili do Niego. 
Kiedy ciemność się rozproszyła ci, którzy lamento-
wali, zaczęli się radować i oddawać chwałę Jezusowi 
Chrystusowi.

LEKCJA 119

3 Nefi 8–10

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 8:1–18
Wielkie zniszczenie zapowiada śmierć Jezusa Chrystusa, czyli wypełnienie się 
proroctwa Lamanity Samuela
Rozpocznij lekcję od zadania następującego pytania:

• Czy wiecie, jakie znaki zapowiadające zbliżające się Drugie Przyjście Zbawiciela już 
się wypełniły? (Możesz podkreślić, że wiele proroctw dotyczących m.in.: Przywrócenia 
ewangelii, ukazania się proroka Eliasza, głoszenia ewangelii na całym świecie wypełniło 
się lub wypełnia się obecnie).

• Co czujecie, kiedy uświadamiacie sobie, że dane wydarzenie stanowi ewidentny znak 
poprzedzający zbliżające się Drugie Przyjście Zbawiciela?

Wyjaśnij, że żyjemy w czasach bardzo podobnych do okresu poprzedzającego ukazanie 
się Jezusa Chrystusa Nefitom. Tak jak Nefici wypatrywali znaków zapowiadających śmierć 
i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, o których prorokował Lamanita Samuel, tak my 
powinniśmy wypatrywać znaków zapowiadających Drugie Przyjście Zbawiciela.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 8:3–4 i odszukali różnice w reak-
cji Nefitów na ujrzane przez nich znaki. Poproś, aby podzielili się tym, co odnaleźli. (Mimo 
że Nefici „[wyglądali] znaku”, „zaczęli powątpiewać i spierać się”).

• W jakim zakresie sytuacja opisana we fragmencie: 3 Nefi 8:3–4 jest podobna do warun-
ków panujących we współczesnych czasach?

• Jak możemy wzmocnić naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, kiedy otaczają nas osoby pogrą-
żone w zwątpieniu?

Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek doświadczyli w swoim życiu straszliwej burzy, trzęsie-
nia ziemi lub innej klęski. Kiedy będą udzielać odpowiedzi, poproś ich, aby podzielili się 
uczuciami, które im wtedy towarzyszyły.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 8:5–7. Pozostali ucznio-
wie niech śledzą tekst i odszukają, co stało się 34 lata po narodzinach Jezusa Chrystusa. Na-
stępnie poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 8:8–18 i wskazali na to, co 
stało się z mieszkańcami miast. Poproś ich, aby podzielili się tym, co odnaleźli. Przypomnij 
uczniom, że Lamanita Samuel prorokował o tych wydarzeniach (zob. Helaman 14:20–27). 
Podkreśl, że słowa proroków wypełnią się i że niegodziwi odpowiedzą za swoje czyny 
przed Bogiem.

3 Nefi 8:19–25
Ciemność trwająca trzy dni ogarnia cały kraj
Wyjaśnij, że po tym, jak ustały burze i trzęsienia ziemi, kraj ogarnęła trwająca trzy dni ciem-
ność. Wyłącz na chwilę światło w pokoju. Następnie zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek 
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byli w miejscu całkowicie pozbawionym światła takim, jak jaskinia lub pomieszczenie bez 
okien.

• Jak się wtedy czuliście?

Zwróć ich uwagę na to, że ciemność, która ogarnęła kraj na trzy dni, była inna od ciem-
ności, która nastaje z wyłączeniem światła lub wypełnia pokój bez okien. Poproś uczniów, 
aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 8:19–23 i odszukali wyrażenia, które określają 
ciemność, jakiej doświadczyli Nefici. (Przykładowe odpowiedzi: „gęsta ciemność”, „opary 
ciemności”, „chmura ciemności”, „nie mieli żadnego światła”).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 8:23–25 i wskazali na to, jaki 
wpływ miała ciemność na Nefitów, którzy przeżyli zagładę. Poproś ich, aby podzielili się 
tym, co odnaleźli.

3 Nefi 9:1–14
Pośród ciemności Jezus Chrystus zaprasza tych, którzy przeżyli, aby nawrócili 
się i przystąpili do Niego
Napisz na tablicy poniższe pytania. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 
3 Nefi 9:1–12 i poszukali na nie odpowiedzi.

Dlaczego nastąpiła zagłada?

Jak zareagował Szatan na te wydarzenia?

Czego się z tego o nim uczymy? Jak traktuje on tych, którzy za nim podążają?

Przeczytaj na głos fragment: 3 Nefi 9:13–14. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i odszukali 
zaproszenie, które skierował Zbawiciel do tych, którzy przeżyli zagładę. Poproś ich, aby 
wyobrazili sobie pochłoniętych w ciemnościach Nefitów słuchających głosu Zbawiciela. 
Zostali oszczędzeni, ponieważ „[byli] sprawiedliwsi” od tych, którzy zginęli, ale mimo to 
musieli odpokutować i się zmienić (zob. 3 Nefi 9:13; 10:12).

• Jak — według was — czuli się Nefici, kiedy usłyszeli to zaproszenie Zbawiciela? 
Dlaczego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego C. Scotta Growa z 
Siedemdziesiątych:

„Jezus Chrystus jest Cudownym Uzdrowicielem naszych dusz. […]

Kiedy grzeszymy, Szatan mówi nam, że jesteśmy straceni. W przeciwieństwie do tego nasz 
Zbawiciel ofiaruje odkupienie wszystkim — bez względu na to, co uczynili złego — rów-
nież tobie i mnie” („Cud Zadośćuczynienia”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 109).

Podkreśl, że zaproszenie Zbawiciela z wersetu: 3 Nefi 9:13 — aby przyjść do Niego i zostać 
uzdrowionym — dotyczy każdego z nas. Aby Zbawiciel mógł nas uzdrowić, musimy przy-
jąć Jego zaproszenie — przyjść do Niego, odpokutować za nasze grzechy i nawrócić się. 
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad aspektami swojego życia, które wymagają uzdra-
wiającej mocy Zbawiciela. Następnie poproś ich, aby odpowiedzieli na poniższe pytanie w 
swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania:

• Co musicie zrobić, aby doświadczyć uzdrawiającej mocy Zbawiciela w swoim życiu?

3 Nefi 9:15–22
Zbawiciel oświadcza, że w Jego ofierze wypełniło się prawo Mojżesza
Przeczytaj na głos werset: 3 Nefi 9:19. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, czego 
Jezus Chrystus więcej nie przyjmie od Nefitów. Być może będziesz musiał przypomnieć 
uczniom, że Nefici żyli wówczas zgodnie z prawem Mojżesza. W ramach tego prawa, Pan 
przykazał Swojemu ludowi, aby składał ofiary ze zwierząt, jako symbol i na pamiątkę ofiary 
Zbawiciela, która wypełni się poprzez Jego Zadośćuczynienie.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: 3 Nefi 9:20 i odszukali w nim to, co Zba-
wiciel powiedział Nefitom, aby teraz składali w ofierze. Poproś ich, aby podzielili się tym, 
co odnaleźli.

Osobiste pytania
Osobiste pytania mogą 
pomóc uczniom w zasto-
sowaniu prawd ewange-
lii. Jednakże ze względu 
na ich charakter, ucznio-
wie mogą niechętnie 
odpowiadać na forum. 
Poproszenie uczniów 
o udzielenie pisemnej 
odpowiedzi na takie py-
tania zapewnia im pry-
watność, dzięki czemu 
ich odpowiedzi mogą 
być pełniejsze i bar-
dziej szczere. Jednakże 
powinieneś zwrócić im 
uwagę, aby nie pisali 
o sprawach poufnych, 
minionych grzechach lub 
przewinieniach.
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3 NEFI  8 –10

• Jak myślicie, co oznacza złożenie w ofierze „skruszonego serca i pokornego ducha”?

• Jakie błogosławieństwa obiecuje Zbawiciel tym, którzy przyjdą do Niego ze skruszonym 
sercem i pokornym duchem?

Wyjaśnij, że Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił, co 
oznacza wyrażenie „skruszone serce” i „pokorny duch”. Przeczytaj następującą wypowiedź 
i poproś uczniów, aby odnaleźli słowa, które pomagają w zrozumieniu tych wyrażeń:

„Możecie ofiarować Panu dar waszego skruszonego lub pokutującego serca i 
waszego pokornego lub posłusznego 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 nieczyste lub niegodne? 
Kiedy się tego pozbywacie, jest to darem dla Zbawiciela. Czy w waszym 
życiu brakuje jakichś dobrych nawyków lub cech charakteru? Kiedy nabywa-

cie je i włączycie w cechy swojego charakteru, wtedy składacie dar Panu” („Gdy się kiedyś 
nawrócisz”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 12).

• Jakiego słowa użył Starszy Christofferson, aby pomóc nam zrozumieć, czym jest 
„ skruszone serce”? (Pokutujące). Jak myślicie, co oznacza mieć pokutujące serce?

• Jakiego słowa użył Starszy Christofferson, aby pomóc nam zrozumieć wyrażenie: 
„ pokorny duch”? (Posłuszny). Jak byście opisali osobę, której duch jest posłuszny?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 9:21–22 i odszukali, co Zbawiciel 
powiedział o sposobie, który pomoże nam przyjść do Niego. Poproś ich, aby podzielili się tym, 
co odnaleźli. Pokaż zdjęcie małego dziecka — może być to zdjęcie kogoś z twojej rodziny.

• W jaki sposób małe dziecko może przyjść do Zbawiciela? Jak to pomaga nam zrozumieć 
sposób, w jaki sami możemy przyjść do Zbawiciela?

Napisz na tablicy:

Jeśli przyjdziemy do Chrystusa ze skruszonym sercem i pokornym duchem, On…

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 9:13–15, 19–22 i odszukali wyrazy, 
które pomogą im uzupełnić powyższe zdanie. Poproś ich, aby podzielili się tym, co odnaleźli. 
Przykładowe odpowiedzi: On nas uzdrowi (zob. 3 Nefi 9:13); da nam życie wieczne (zob. 
3 Nefi 9:14), przyjmie nas do siebie (zob. 3 Nefi 9:22). Po tym, jak uczniowie udzielą odpo-
wiedzi, uzupełnij powyższe zdanie na tablicy: Jeśli przyjdziemy do Chrystusa ze skruszo-
nym sercem i pokornym duchem, On nas przyjmie, uzdrowi nas i da nam życie wieczne.

3 Nefi 10
Pan obiecuje, że przygarnie Swój lud tak, jak kokosz przygarnia pisklęta
Podsumuj fragment: 3 Nefi 10:1–3, tłumacząc, że po tym, jak ludzie usłyszeli głos Zbawi-
ciela, byli tym tak zdumieni, że zaniemówili na wiele godzin. Następnie Pan ponownie do 
nich przemówił.

Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos wersety: 3 Nefi 10:4–6. Podkreśl, że 
w tych wersetach Zbawiciel mówi o domu Izraela, który jest Jego ludem przymierza.

• W jakim sensie Zbawiciel jest jak kokosz, która chroni swoje pisklęta przed niebez-
pieczeństwem? Dlaczego Pan nie zgromadził i nie ochronił całego domu Izraela? (Nie 
chcieli do Niego przyjść).

• Co Zbawiciel obiecał tym, którzy się nawrócą i powrócą do Niego? (Obiecał, że zgroma-
dzi ich tak, jak kokosz przygarnia swoje pisklęta).

Następnie poproś uczniów, aby odpowiedzieli na poniższe pytanie w swoich notatnikach 
lub dziennikach do studiowania: (Możesz napisać to pytanie na tablicy lub powoli je prze-
czytać, aby uczniowie je zapisali).

• Kiedy odczuliście zaproszenie Zbawiciela do przyjęcia Jego troski i ochrony?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 10:9–11. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, co się stało po tym, jak Zbawiciel przemówił 
do ludu. Możesz zakończyć lekcję świadectwem o tym, że Pan jest miłosierny wobec 
wszystkich tych, którzy przychodzą do Niego ze skruszonym sercem i pokornym duchem. 
Możesz także wyjaśnić, że podczas następnej lekcji uczniowie będą mieli okazję omówić 
wizytę Zbawiciela u Nefitów i tego, jak osobiście służył każdemu z nich.
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Wprowadzenie
Po zagładzie i trwającej trzy dni ciemności, która 
sygnalizowała śmierć Zbawiciela, około 2500 Nefitów 
— zarówno mężczyzn, kobiet, jak i dzieci — zgroma-
dziło się wokół świątyni w kraju Obfitość (zob. 3 Nefi 
17:25). Kiedy tak rozmawiali miedzy sobą, usłyszeli głos 
Ojca Niebieskiego przedstawiający Swego Syna, Jezusa 

Chrystusa, który potem się im ukazał. Zbawiciel zachęcił 
ludzi, aby osobiście przekonali się, że został zgładzony 
za grzechy świata. Podchodzili do Niego jeden po dru-
gim i dotykali ran w Jego boku i śladów po gwoździach 
w Jego rękach i stopach.

LEKCJA 120

3 Nefi 11:1–17

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 11:1–7
Nefici słyszą głos Ojca zapowiadający ukazanie się Jego Syna
Podczas gdy uczniowie wchodzą do klasy, włącz nagranie z kościelną muzyką lub z przemó-
wieniami z konferencji generalnej — pozwól, aby grało w tle na tyle głośno, by było słyszalne. 
Zatrzymaj nagranie na czas modlitwy i myśli duchowej. Po modlitwie zapytaj uczniów, czy 
słyszeli nagranie. (Jeśli nie masz możliwości przeprowadzić tego ćwiczenia, poproś jednego 
z uczniów, aby cicho czytał rozdział: 3 Nefi 11 podczas, gdy pozostali uczniowie wchodzą 
do klasy. Jeśli zdecydujesz się na tę formę ćwiczenia, upewnij się, że dany uczeń wie o tym 
zawczasu, możesz poprosić o to ucznia, który zazwyczaj przychodzi wcześniej).

• Co musi zrobić osoba, aby usłyszeć i zrozumieć cichy głos?

• Jakie było przesłanie tej pieśni (bądź przemówienia z konferencji generalnej lub frag-
mentu z pisma świętego), która grała w tle podczas, gdy wchodziliście do klasy?

• Czy usłyszenie jej słów i zrozumienie treści było trudne czy łatwe, gdy pozostali ucznio-
wie wchodzili do sali? Dlaczego?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 11:1–3. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, czego nie potrafili zrozumieć Nefici.

• Jak opisany jest ten głos w wersecie: 3 Nefi 11:3? (Możesz zaproponować uczniom, 
aby zaznaczyli ten fragment z opisem głosu w swoich pismach świętych).

• Jakie wrażenie wywarł ów głos na tych, którzy go usłyszeli?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 11:4–7 i odszukali, co innego 
zrobili Nefici, aby zrozumieć głos, kiedy usłyszeli go po raz trzeci.

• Co innego zrobili Nefici, kiedy usłyszeli głos po raz trzeci?

• W oparciu o werset: 3 Nefi 11:7, czyj głos usłyszeli ci ludzie? (Usłyszeli głos Ojca Niebie-
skiego przedstawiający Jego Syna, Jezusa Chrystusa).

Możesz poprosić uczniów, aby przeczytali werset: Helaman 5:30 i odszukali dodatkowy 
opis głosu Pana.

• W czym głos, który usłyszeli Nefici, jest podobny do podszeptów, które otrzymujemy od 
Ducha Świętego? (Mimo że uczniowie mogą użyć innych słów, powinni odnaleźć nastę-
pującą prawdę: Duch Święty często komunikuje się z nami poprzez nasze uczucia).

• Dlaczego powinniśmy zważać na odczucia, które otrzymujemy od Pana poprzez Ducha 
Świętego?

Poproś uczniów, aby opowiedzieli o doświadczeniach, kiedy odczuwali wpływ Ducha 
Świętego w swoim umyśle lub sercu. Poproś ich, aby opisali to, co wtedy czuli. Możesz 
także podzielić się swoim własnym doświadczeniem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Prezydenta Boyda K. 
Packera z Kworum Dwunastu Apostołów, który nauczał o tym, co powinniśmy robić, aby 
usłyszeć i zrozumieć głos Pana mówiący do nas przez Ducha Świętego:

Tempo lekcji
Prowadź lekcję w taki 
sposób, aby mieć wy-
starczająco dużo czasu 
na nauczanie najważ-
niejszych rzeczy. Na 
przykład na koniec tej 
lekcji uczniowie powinni 
mieć możliwość złożenia 
świadectwa o Jezusie 
Chrystusie. Mimo że 
inne części lekcji też są 
ważne, przeznacz wy-
starczającą ilość czasu na 
złożenie świadectw.
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3 NEFI  11:1–17

„Duch nie przyciąga naszej uwagi krzykiem, czy potrząsaniem 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 doświadczenia wiem, że w większości przypadków, 
jeśli nie przywiązujemy uwagi do łagodnych uczuć, Duch oddali 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).

• Jakiej zasady uczymy się z fragmentu: 3 Nefii 11:1–7 oraz z wypowiedzi Prezydenta Pac-
kera? (Mimo że uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi, upewnij się, że rozpoznali 
następującą prawdę: Ucząc się słuchania głosu Pana przemawiającego do nas przez 
Ducha Świętego, zrozumiemy to, co On chce nam przekazać).

• Co pomaga wam w przygotowaniu umysłu i serca na usłyszenie i zrozumienie podszep-
tów Ducha Świętego?

3 Nefi 11:8–17
Jezus Chrystus ukazuje się Nefitom i zachęca ich, aby podeszli do Niego jeden 
po drugim i dotknęli Jego ran w boku, rękach i stopach
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 11:8–10. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i postarają się wyobrazić tę sytuację. Pokaż ilustrację: Jezus 
naucza na zachodniej półkuli (62380; Album Ewangelia w malarstwie [2009], nr 82)

• Jakie myśli i uczucia towarzyszyłyby wam, gdybyście byli pośród Nefitów, kiedy odwie-
dził ich Zbawiciel?

Przypomnij uczniom o ciemności i zagładzie, której doświadczyli Nefici, zanim ukazał im 
się Chrystus. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Jeffreya R. 
Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów, który nauczał o ważności wizyty Zbawiciela u 
Nefitów:

„Ukazanie się [Zbawiciela] i oświadczenie, 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 
wydarzenie, 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).

Wyjaśnij uczniom, że kolejna część lekcji ma na celu pomóc im w osobistym rozważaniu 
wizyty Zbawiciela. Przygotuj przed lekcją materiały zawierające następujące wskazówki i 
pytania, i rozdaj je uczniom (lub możesz napisać je na tablicy lub przygotować plakat). Daj 
uczniom wystarczającą ilość czasu na przeczytanie fragmentu: 3 Nefi 11:11–17 i zapoznanie 
się z przygotowanymi wskazówkami. Zachęć ich, aby podczas studiowania tych wersetów 
uważnie się zastanowili nad ich znaczeniem.

 1. Przeczytaj po cichu fragment: 3 Nefi 11:11–12. Zwróć uwagę na to, co chciał Jezus Chrystus, 
aby lud ten wiedział o Nim i o tym, co zrobił w czasie Swojej doczesnej posługi. Zastanów 
się nad poniższymi pytaniami:

• Które ze słów Zbawiciela w wersecie: 3 Nefi 11:11 wywarły na tobie największe wra-
żenie? Dlaczego?

• Co miał na myśli Zbawiciel, mówiąc: „wypiłem kielich goryczy, dany mi przez Ojca”? 
Dlaczego ważne jest pamiętanie, że Zbawiciel był zawsze posłuszny woli Ojca 
Niebieskiego?

 2. Przeczytaj fragment: 3 Nefi 11:13–15 i zastanów się nad następującymi pytaniami:

• O co poprosił Zbawiciel Nefitów? Czego Nefici mieli się dowiedzieć dzięki temu 
doświadczeniu?
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• Podchodzili do Zbawiciela „jeden po drugim” — wszyscy, którzy byli tam zgroma-
dzeni (3 Nefi 11:15). Pamiętając, że było tam ponad 2500 Nefitów (zob. 3 Nefi 17:25), 
czego to uczy o Zbawicielu i jak traktuje On każdego z nas?

 3. Odpowiedz na poniższe pytania w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania:

• Jak myślisz, dlaczego Pan chciał, aby ludzie go ujrzeli i dotknęli „jeden po drugim”?

• Jak myślisz, jaki wpływ miałaby na ciebie możliwość dotknięcia ran Zbawiciela, które 
odniósł, kiedy cierpiał za twoje grzechy?

 4. Możesz zapisać następującą prawdę w swoich pismach świętych na marginesie obok 
fragmentu: 3 Nefi 11:11–15: Jezus Chrystus zachęca mnie, abym uzyskał osobiste 
świadectwo na temat tego, że jest moim Zbawicielem. Odpowiedz na poniższe pyta-
nia w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania:

• Dzięki jakim doświadczeniom uzyskałeś świadectwo, że Jezus Chrystus jest twoim 
Zbawicielem?

• Jak myślisz, co Zbawiciel chciałby, abyś uczynił, aby wzmocniło się twoje świadectwo 
o Nim?

• Kiedy poczułeś, że Zbawiciel zna cię osobiście i błogosławi?

Po upływie wyznaczonego czasu na wykonanie tego ćwiczenia poproś jednego z uczniów, 
aby przeczytał na głos fragment: 3 Nefi 11:16–17. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i 
odszukają, co zrobili Nefici po tym, jak ujrzeli i dotknęli ran Zbawiciela. Możesz wyjaśnić, 
że słowo hosanna pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza „zbaw nas teraz” lub „prosimy, 
zbaw nas” i jest używane w pismach świętych w celu oddania chwały lub błagania (zob. 
Bible Dictionary [Słownik biblijny — przyp. tłum.], „Hosanna”; Guide to the Scriptures 
[Przewodnik po pismach świętych — przyp. tłum.], „Hosanna”, dostępne na stronie inter-
netowej: scriptures.lds.org).

• Jak myślisz, dlaczego ludzie zawołali „hosanna” po spotkaniu ze Zbawicielem?

Poproś uczniów, aby zwrócili szczególną uwagę na werset: 3 Nefi 11:15. Poproś ich, aby 
odszukali to, co zrobili ludzie po tym, jak zobaczyli i dotknęli ran Zbawiciela. (Świadczyli, 
że był On Jezusem Chrystusem).

• Czy musimy zobaczyć i dotknąć Zbawiciela, aby wiedzieć, że On żyje? (Zob. Moroni 
10:5). Jak możemy „świadczyć” o Jezusie Chrystusie?

• Jak możemy zastosować werset: 3 Nefi 11:15 w swoim życiu? Co powinien zrobić każdy 
z nas po tym, jak otrzyma świadectwo o Jezusie Chrystusie? (Naszym obowiązkiem jest 
świadczenie o Jezusie Chrystusie po otrzymaniu osobistego świadectwa o Nim).

Zakończ lekcję, prosząc uczniów, aby opowiedzieli o sytuacjach, w których podzielili się z 
bliźnimi swoim świadectwem o Zbawicielu. Jeśli czas na to pozwala, poproś chętnych, aby 
krótko podzielili się swoim świadectwem i jeżeli chcą, aby opowiedzieli, jak je uzyskali. 
Możesz także poprosić uczniów, aby podzielili się tym, co dzisiaj zanotowali lub odczuli 
podczas studiowania rozdziału: 3 Nefi 11.

Komentarz i tło historyczne
3 Nefi 11:3. „Cichy głos”

Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów 
wyjaśnił, jak Duch Święty wpływa na nasz umysł i serce:

„Głos Ducha przychodzi raczej jako uczucie niż dźwięk. 
Nauczycie się, tak jak ja się nauczyłem, 'wsłuchiwać' w 
ten głos, który można bardziej poczuć niż usłyszeć […]

Dar Ducha Świętego, za waszą zgodą, prowadzi i chroni 
was, a nawet koryguje wasze czyny. Jest to duchowy 
głos, który przychodzi do naszego umysłu jako myśl lub 
uczucie przelane do naszego serca. […]

Nie oczekuje się od was, że przejdziecie przez życie 
bez popełniania błędów, ale nie popełnicie poważnych 
błędów, jeżeli najpierw zostaniecie ostrzeżeni poprzez 
podszepty Ducha” („Rada dla młodzieży”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2011, str. 17–18).
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Wprowadzenie
Ćwiczenie, które uczniowie wykonywali w czasie tej lekcji dla 
fragmentu: 3 Nefi 1–7, podkreśla niektóre z doktryn i zasad, 
które mogą pomóc uczniom lepiej zrozumieć, co to znaczy być 
nawróconym na ewangelię Jezusa Chrystusa. Ćwiczenia dla 
rozdziałów: 3 Nefi 8–10 przygotują uczniów do rozważania 
posiadanych przez nich świadectw o Zbawicielu podczas stu-
diowania rozdziału: 3 Nefi 11, który mówi o ukazaniu się Pana 
potomkom Lehiego.

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 1–7
Znaki i cuda zapowiadają narodziny Jezusa Chrystusa, ludzie 
przechodzą przez cykl od prawości do niegodziwości, aż do 
upadku rządu
Narysuj na tablicy następującą linię:

Lekcja do samodzielnego studiowania
3 Nefi 1–11:17 (Część 24.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 3 Nefi 1–11:17 
(Część 24.), nie zakłada, że masz ich nauczać w ramach swojej 
lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na kilku z 
poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszeptami 
Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (3 Nefi 1)
Podczas gdy uczniowie studiowali na temat wypełnienia się 
proroctw Lamanity Samuela o narodzinach Jezusa Chrystusa, 
nauczyli się, że Pan wypełni wszystkie Swoje słowa, które 
wypowiedzieli Jego prorocy. Patrząc na przykład ludzi, którzy 
byli wierni mimo tego, że niewierzący starali się ich zniszczyć, 
uczniowie nauczyli się, że kiedy stawiamy czoła kłamstwom 
Szatana, możemy wybierać wiarę w Jezusa Chrystusa i być 
Mu wierni. Bunt niektórych młodych Lamanitów uzmysłowił 
uczniom, że kiedy poddamy się pokusie, nasz przykład może 
mieć negatywny wpływ na wiarę i prawość osób, które nas 
otaczają.

Dzień 2. (3 Nefi 2–5)
Studiując proces popadania w niegodziwość, uczniowie 
zaobserwowali, że kiedy zapominamy o naszych duchowych 
doświadczeniach, stajemy się bardziej podatni na pokusy i 
zwodzenie Szatana. Analizując podstępny list Giddianhiego 
do Lachoneusa, uczniowie dowiedzieli się, że Szatan i jego 
naśladowcy często wykorzystują pochlebstwa, fałszywe 
obietnice i groźby, aby zwieść ludzi na manowce. Czytając 
o Nefitach i Lamanitach, którzy skutecznie obronili się przed 
spiskowcami Gadiantona, uczniowie nauczyli się, że kiedy 
przygotowujemy się zarówno duchowo, jak i docześnie, Pan 
wzmocni nas, dzięki czemu pokonamy napotkane trudno-
ści. Patrząc na przykład Nefitów, którzy zostali uwolnieni i 
wychwalali za to Pana, uczniowie poznali, że dostrzeganie 
dobroci i miłosierdzia Boga w uwolnieniu nas od grzechu 
pomaga nam w pozostaniu pokornym. Wysiłki Nefitów w 
głoszeniu ewangelii oraz oświadczenie Mormona dotyczące 
jego obowiązków pokazuje, że jako uczniowie Jezusa Chry-
stusa jesteśmy odpowiedzialni za nauczanie bliźnich o drodze 
prowadzącej do życia wiecznego.

Dzień 3. (3 Nefi 6–10)
Czytając o tym, jak Nefici i Lamanici stali się znów niego-
dziwi, uczniowie dowiedzieli się, że kiedy jesteśmy dumni, 
Szatan ma większą moc, aby nas kusić i doprowadza do 
tego, że bardziej grzeszymy. Przykład sprawiedliwych osób 

pokazał jednak, że możemy wybrać bycie pokornym i 
wiernym bez względu na okoliczności. Kiedy rząd Nefitów 
został obalony, ci, którzy podążyli za Nefim, dali wyraz tego, 
że kiedy odpokutujemy i będziemy naśladować sługi Pana, 
odczujemy wpływ Ducha Świętego w swoim życiu. Po strasz-
liwej zagładzie wszyscy ludzie w kraju usłyszeli w otaczającej 
ich ciemności głos Jezusa Chrystusa, który oświadczył, że 
jeśli przyjdziemy do Niego ze skruszonym sercem i pokornym 
duchem, On nas uzdrowi i da nam życie wieczne.

Dzień 4. (3 Nefi 11:1–17)
Studiując słowa Ojca zapowiadające ukazanie się Jezusa 
Chrystusa, uczniowie zrozumieli, że Duch Święty często prze-
mawia do nas przez nasze uczucia. Dowiedzieli się także, że 
kiedy uczymy się słuchania głosu Pana przemawiającego do 
nas przez Ducha Świętego, zrozumiemy to, co On chce nam 
przekazać. Czytając zapis opisujący początek posługi Zbawi-
ciela pośród Nefitów, uczniowie poznali, że Jezus Chrystus 
zachęca nas do uzyskania osobistego świadectwa o Nim jako 
Zbawicielu, a kiedy je otrzymamy, naszym obowiązkiem jest 
świadczenie o Nim.
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Zapytaj: W oparciu o to, czego nauczyliście się podczas ze-
szłego tygodnia, w jakim sensie ta linia reprezentuje Nefitów 
w rozdziałach: 3 Nefi 1–7? (Możesz poprosić uczniów, aby 
przeczytali nagłówki dla rozdziałów: 3 Nefi 1–7 i przypomnieli 
sobie, jak Nefici wahali się między prawością a niegodziwością 
w latach: 1–33 n.e.).

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu, co rozdziały: 3 Nefi 1–7 
uczą nas o prawdziwym nawróceniu się do Jezusa Chrystusa i 
na Jego ewangelię, poproś jednego z uczniów o przeczytanie na 
głos następującej wypowiedzi Prezydenta Mariona G. Romneya z 
Rady Prezydenta Kościoła. (Jeśli to możliwe, rozdaj uczniom kopie 
tego cytatu i poproś ich, aby podkreślili wyrażenia lub słowa, 
które według nich najlepiej opisują nawróconego człowieka).

„Nawrócenie jest duchową i moralną przemianą. Nawrócenie 
implikuje zaakceptowanie Jezusa i Jego nauk nie tylko przez 
umysł, ale także motywuje wiarę w Niego i Jego ewangelię. […] 
W osobie, która naprawdę jest w pełni nawrócona to, co jest 
przeciwne ewangelii Jezusa Chrystusa, praktycznie zanika. A jego 
miejsce zajmuje miłość Boża wraz z trwałym i zdecydowanym po-
stanowieniem, by przestrzegać Jego przykazań” (w: Conference 
Report, Konferencja Obszaru Gwatemali 1977, str. 8).

Zapytaj: Jakie — waszym zdaniem — wyrażenia lub słowa najle-
piej opisują nawróconego człowieka?

Narysuj następującą tabelę na tablicy lub wydrukuj ją dla każ-
dego ucznia.

Wierzenia oraz 
czyny, które prowa-
dzą do nawrócenia

Wierzenia oraz 
czyny, które 
osłabiają proces 
nawrócenia

3 Nefi 1:15–23, 
27–30

3 Nefi 2:1–3; 
3:1–10

3 Nefi 4:7–12, 
30–33

3 Nefi 6:13–18; 
7:1–5

3 Nefi 7:15–22

Wyznacz każdemu z uczniów po jednym fragmencie z tabeli. 
Daj im czas na przestudiowanie wyznaczonych wersetów w po-
szukiwaniu wierzeń i czynów, które albo prowadzą do procesu 
nawrócenia albo go osłabiają. Wiele z zasad, które uczniowie 
mogą odnaleźć, znajduje się na początku tej lekcji w Podsumo-
waniu codziennego samodzielnego studiowania lekcji dla dni 
1–3. Podczas gdy uczniowie będą dzielić się tym, co odszukali, 
zapisz ich odpowiedzi na tablicy lub zachęć ich do zanotowania 
na kartkach, które im rozdałeś. Pomóż uczniom zastosować 
wskazane przez nich zasady przez zadawanie pytań podobnych 
do tych wymienionych poniżej, które dotyczą jednej lub dwóch 
odnalezionych przez nich prawd:

• W jaki sposób wy lub znane wam osoby żyliście zgodnie z tą 
prawdą lub w jaki sposób doświadczyliście jej w swoim życiu?

• W oparciu o to, co odszukaliście, jaką radę możecie dać 
komuś, aby pomóc mu w prawdziwym nawróceniu się lub 
znalezieniu równowagi duchowej?

3 Nefi 8–11:17
Wielka zagłada i ciemność zapowiadają śmierć Jezusa Chrystusa, 
który po Swoim Zmartwychwstaniu odwiedza potomków Lehiego
Poproś uczniów, aby podsumowali wydarzenia z rozdziału: 
3 Nefi 8 i podzielili się uczuciami lub wrażeniami, jakie im 
towarzyszyły podczas studiowania tego rozdziału w minionym 
tygodniu. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
fragmentu: 3 Nefi 8:20–23. Poproś uczniów, aby wyjaśnili, 
dlaczego znak, o którym mowa jest w tych wersetach, najle-
piej wskazuje na śmierć Jezusa Chrystusa. Aby podkreślić to, 
jak wielkiej ciemności doświadczyli Nefici, możesz wykorzystać 
następujące ćwiczenie:

Daj każdemu uczniowi latarkę, a następnie wyłącz światło w po-
koju. (Jeśli nie masz wystarczająco dużo latarek, poproś uczniów, 
aby się nimi podzielili). Poproś ich, aby włączyli latarki i wyznacz 
kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 3 Nefi 
9:13–20. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają 
prawdy Jezusie Chrystusie, które przyswoili sobie ludzie, kiedy 
doświadczyli ciemności po Jego śmierci. Zapal światło w pokoju 
i podsumuj na tablicy prawdy, na które wskazali uczniowie. 
Podkreśl następujące zasady: Jezus Chrystus jest światłem i 
życiem świata. Jeśli przyjdziemy do Jezusa Chrystusa ze 
skruszonym sercem i pokornym duchem, On nas przyjmie, 
uzdrowi nas i da nam życie wieczne.

Podsumuj fragment: 3 Nefi 11:1–7, wyjaśniając, że ludzie, którzy 
przeżyli zagładę, zgromadzili się w świątyni w kraju Obfitość.

Pokaż zdjęcie: Jezus naucza na zachodniej półkuli (62380; 
Album Ewangelia w malarstwie [2009], nr 82) lub Jezus uzdra-
wia Nefitów (Album Ewangelia w malarstwie, nr 83). Poproś 
uczniów, aby wyobrazili sobie wydarzenia opisane w czytanym 
przez ciebie fragmencie: 3 Nefi 11:8–17. Zatrzymaj się czasami 
podczas czytania i poproś uczniów, aby podzielili się tym, co 
czują, kiedy wyobrażają sobie opisaną sytuację, szczególnie 
kiedy wyobrażają sobie Nefitów podchodzących do Zbawiciela 
„jeden po drugim”, o czym jest mowa w wersecie: 3 Nefi 
11:15.

Po przeczytaniu wersetów: 3 Nefi 11:8–17 zadaj im następujące 
pytania. Poproś ich, aby się przez chwilę nad nimi zastanowili, 
zanim udzielą odpowiedzi. (Upewnij się, że dałeś im wystar-
czająco dużo czasu na udzielenie odpowiedzi i że nie czują się 
pospieszani, kiedy nad nimi rozmyślają lub dzielą się swoimi 
uczuciami czy też świadectwem).

• Gdybyście byli pośród Nefitów i mieli możliwość dotknięcia 
ran Zbawiciela, co byście Mu powiedzieli?

• Dlaczego znaczące jest, że kiedy Jezus Chrystus przedsta-
wiał siebie Nefitom, zwrócił ich uwagę na „kielich goryczy”? 
(3 Nefi 11:11).

• Czym jest „kielich goryczy”, o którym mówił Jezus Chrystus? 
(Zob. NiP 19:16–19).
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Podziel się świadectwem o Zbawicielu i świetle, które wypełniło 
twoje życie, kiedy Go naśladowałeś. (Możesz także zachęcić 
uczniów, aby zapamiętali uczucia, które towarzyszyły im podczas 
tej lekcji i zapisali je w domu w swoich osobistych dziennikach).

Następna część: (3 Nefi 11:18–16:20)
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi py-
taniami, kiedy będą studiować następną część: Czy uważam 
kogoś za mojego wroga? Jeśli tak, to w jaki sposób traktuję 
takie osoby? Jakie cnoty Bóg uważa za ważne, abym posiadał w 
życiu? Czy dopuszczalne jest ocenianie innych? Uczniowie mogą 
odnaleźć odpowiedzi na te pytania podczas studiowania słów 
Zbawiciela w Części 25.
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Wprowadzenie
Po tym, jak Nefici podeszli i dotknęli ran Zbawiciela w 
Jego dłoniach, stopach i boku, Pan dał Nefiemu i innym 
mężczyznom moc chrzczenia i wypełniania innych 

obowiązków kapłańskich. Zbawiciel także ostrzegł lud, 
aby unikał sporów i obiecał, że ci, którzy żyją zgodnie z 
Jego naukami, odziedziczą królestwo Boga.

LEKCJA 121

3 Nefi 11:18–41

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 11:18–27
Jezus Chrystus daje Nefiemu i innym mężczyznom moc chrzczenia
Przed lekcją napisz na tablicy poniższe pytania: Kto może mnie ochrzcić? Jak wygląda obrzęd 
chrztu?

Jeśli któryś z nauczanych przez ciebie uczniów niedawno przystąpił do Kościoła, mo-
żesz rozpocząć tę lekcję od poproszenia go, aby podzielił się swoimi doświadczeniami 
związanymi z poznawaniem Kościoła. Zapytaj go, czy po tym, jak zdecydował się zostać 
ochrzczony, rozmyślał nad odpowiedziami na te dwa pytania zapisane na tablicy.

Możesz także rozpocząć tę lekcję od poproszenia uczniów, aby wyobrazili sobie, że jeden z 
ich przyjaciół niedawno zdecydował się przystąpić do Kościoła i zadał im te pytania. Spytaj 
uczniów, jak można by na nie odpowiedzieć. Możesz także poprosić dwóch uczniów, aby 
odegrali scenkę z użyciem tych pytań, w której przedstawią rozmowę członka Kościoła z 
przyjacielem.

Przypomnij uczniom, że podczas poprzedniej lekcji studiowali na temat ukazania się Jezusa 
Chrystusa Nefitom. Zbawiciel zachęcił ich, aby osobiście przekonali się o Jego Zmartwych-
wstaniu i boskości poprzez dotknięcie ran w Jego dłoniach, stopach i boku. Wyjaśnij, że 
zaraz po tym wydarzeniu Pan nauczał, że Jego doktryna polega na pokładaniu w Nim wiary, 
zostaniu ochrzczonym i przyjęciu Ducha Świętego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 11:18–22. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają odpowiedzi na pytanie: Kto może mnie ochrzcić? 
Poproś jednego z uczniów o zapisywanie pod pytaniem odpowiedzi na tablicy. Mimo że 
uczniowie mogą użyć różnych słów, powinni odnaleźć następującą prawdę: Chrzest musi 
być dokonany przez osobę, która posiada właściwe upoważnienie. (Jeśli ta odpowiedź 
nie została wymieniona, możesz dopisać ją do listy znajdującej się na tablicy).

Aby pomóc uczniom w bardziej dogłębnym zrozumieniu tej prawdy, możesz krótko 
wyjaśnić, że chrzest może być dokonany jedynie przez osobę, która została ustanowiona 
do urzędu kapłana w Kapłańskie Aarona (zob. NiP 20:46) lub przez osobę, której zostało 
nadane Kapłaństwo Melchizedeka (zob. NiP 20:38–39; 107:10–11). Dodatkowo osoba ta 
musi działać pod kierownictwem przywódcy kapłańskiego, który posiada klucze kapłańskie 
niezbędne do upoważnienia wykonania tego obrzędu (np. biskupa, prezydenta gminy lub 
prezydenta misji).

• Jak myślicie, dlaczego Pan wymaga, aby obrzęd chrztu został wykonany przez upoważ-
nionego do tego posiadacza kapłaństwa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 11:23–27. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają odpowiedzi na pytanie: Jak wygląda obrzęd chrztu? 
Poproś jednego z uczniów o zapisywanie odpowiedzi na tablicy pod tym pytaniem.

• Co się dzieje, jeśli słowa obrzędu chrztu zostały błędnie wypowiedziane lub chrzczona 
osoba nie została w pełni zanurzona w wodzie? (Obrzęd jest ponownie wykonany). 
Jakiej prawdy możemy się z tego nauczyć? (Mimo że uczniowie mogą użyć różnych słów, 
powinni rozpoznać następującą prawdę: Chrzest musi zostać dokonany w sposób 
ustanowiony przez Pana. Możesz zapisać to zdanie na tablicy).

Dostosowywanie lekcji
Wiele lekcji w tym pod-
ręczniku rozpoczyna się 
od propozycji przepro-
wadzenia ćwiczeń lub 
zadania pytań, które 
mają na celu przygoto-
wać uczniów do studio-
wania pism świętych. 
Sugestie te można do-
stosować do ich potrzeb 
oraz okoliczności, w 
jakich żyją.
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3 NEFI  11:18 – 41

• Dlaczego ważne jest, aby chrzest został dokonany dokładnie tak, jak ustanowił to Pan?

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu, jak ważne są prawdy przedyskutowane we fragmen-
cie 3 Nefi 11:18–27, możesz zadać niektóre z poniższych pytań:

• Co czuliście, kiedy zostaliście ochrzczeni? Jakie ma dla was znaczenie to, że zostaliście 
ochrzczeni przez osobę, która posiada do tego właściwe upoważnienie i dokonała tego w 
sposób ustanowiony przez Pana?

• Czy uczestniczyliście ostatnio w uroczystości chrztu? Co wtedy czuliście?

Jeśli którykolwiek z twoich uczniów został ustanowiony na urząd kapłana w Kapłaństwie 
Aarona, zapytaj go:

• Jaki ma na ciebie wpływ świadomość tego, że posiadasz upoważnienie, aby chrzcić? 
(Możesz dowiedzieć się, czy którykolwiek z twoich uczniów miał przywilej, aby udzielić 
chrztu. Jeśli tak, to poproś go, aby podzielił się tym, co czuł i czego się nauczył z tego 
doświadczenia).

Możesz także podzielić się swoimi doświadczeniami i uczuciami związanymi ze świętym 
obrzędem chrztu.

3 Nefi 11:28–30
Jezus Chrystus ostrzega, że spieranie się pochodzi od diabła
Napisz na tablicy słowo spór.

• Czym jest spór? (Kłótnia, konflikt, niezgoda).

Poproś uczniów, aby krótko wymienili w swoich notatnikach lub dziennikach do studio-
wania niektóre sytuacje lub czynności, które mogą być przedmiotem sporów. Po tym, jak 
uczniowie spędzili wystarczającą ilość czasu na wypisywaniu tych przykładów, poproś 
jednego z nich, aby przeczytał na głos fragment: 3 Nefi 11:28–30. Pozostali uczniowie niech 
śledzą tekst i wskażą na przyczyny sporów wśród Nefitów.

• Co było przedmiotem sporów wśród Nefitów? (Obrzęd chrztu [zob. także 3 Nefi 11:22] i 
doktryna Chrystusa).

• Zgodnie z wersetem: 3 Nefi 11:29, skąd pochodzi chęć spierania się? (Napisz na tablicy 
następującą prawdę: Duch spierania się nie pochodzi od Boga, ale od diabła. Możesz 
zachęcić uczniów, aby podkreślili tę prawdę w wersecie: 3 Nefi 11:29).

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest unikanie sporów, kiedy rozmawiamy o ewange-
lii z innymi osobami? Dlaczego kłótnie są złym sposobem na nauczanie ewangelii? 
(Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi, ale upewnij się, że rozumieją, że kiedy 
kłócimy się lub spieramy z ludźmi na temat ewangelii, Duch Święty nie będzie z nami 
obecny, aby pomóc w nauczaniu lub świadczeniu o prawdzie w sercach osób, z którymi 
rozmawiamy).

Aby podkreślić jedną z ważniejszych konsekwencji sporów, napisz na tablicy następującą 
wypowiedź Prezydenta Jamesa E. Fausta z Rady Prezydenta Kościoła. Możesz zachęcić 
uczniów, aby zapisali je w swoich pismach świętych obok wersetu: 3 Nefi 11:29. (Cytat po-
chodzi z przemówienia: „What I Want My Son to Know before He Leaves on His Mission”, 
Ensign, maj 1996, str. 41).

„Tam, gdzie ludzie spierają się ze sobą, Duch Pana odchodzi, bez względu na to, kto jest w błędzie” 
(Prezydent James E. Faust).

• Czy kiedykolwiek czuliście, jak Duch Pana opuścił was z powodu sporu? Skąd wiedzieli-
ście, że Duch was opuścił?

Zwróć uwagę na słowa Zbawiciela, które dotyczą spierania się w wersecie: 3 Nefi 11:30: 
„Moją nauką jest, aby zaprzestano takich rzeczy”.

• W jaki sposób możemy „zaprzestać” sporów i kłótni? (Przykładowe odpowiedzi: Możemy 
starać się być osobami czyniącymi pokój [zob. 3 Nefi 12:9]. Możemy modlić się o mądrość 
i cierpliwość, aby zakończyć spory. Możemy starać się unikać sytuacji, w których będziemy 
kuszeni, aby spierać się z innymi ludźmi).

• Kiedy czuliście się błogosławieni, gdyż podjęliście wysiłki, aby uniknąć lub zakończyć 
trwający spór?
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• Jak pamiętanie o naukach Zbawiciela z fragmentu: 3 Nefi 11:29–30 może pomóc wam 
w sytuacji, która albo jest, albo może być przedmiotem sporów?

Możesz podzielić się doświadczeniem, kiedy czułeś się błogosławiony ze względu na swoje 
wysiłki, aby uniknąć lub zakończyć trwający spór. Aby zachęcić uczniów do zastosowa-
nia tego, czego nauczyli się z fragmentu: 3 Nefi 11:28–30, poproś, aby odnieśli się do listy 
sytuacji lub czynności, które mogą być przedmiotem sporów. Poproś ich, aby postawili sobie 
cel (i zapisali go), który pomoże im w uniknięciu lub zakończeniu sporów, jeśli napotkają na 
sytuację lub czynność, którą wymienili na swojej liście.

3 Nefi 11:31–41
Jezus Chrystus głosi Swoją doktrynę
Aby przygotować uczniów do studiowania fragmentu: 3 Nefi 11:31–41, napisz na tablicy:

Działanie Konsekwencje

Poproś uczniów, aby pokrótce podzielili się ze swoimi kolegami z klasy czymś, co ostatnio 
zrobili i co przyniosło dobre konsekwencje. Poproś ich, aby wyjaśnili, jakie to były konse-
kwencje. Możesz ich także zachęcić do opowiedzenia o czymś, co zrobili lub widzieli, a co 
wywołało negatywne konsekwencje. (Zwróć im uwagę, aby nie dzielili się informacjami, 
które są nieodpowiednie lub zbyt osobiste).

Przeczytaj na głos fragment: 3 Nefi 11:31. Wyjaśnij, że ostatnie wersety rozdziału: 3 Nefi 11 
stanowią oświadczenie złożone Nefitom przez Jezusa Chrystusa o Jego ewangelii. W tym 
rozdziale podane są także konsekwencje przyjęcia lub odrzucenia doktryny Zbawiciela.

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: 3 Nefi 11:32–34; 3 Nefi 11:35–36; 
3 Nefi 11:37–38; 3 Nefi 11:39–40. Podziel uczniów na pary i przydziel każdej z nich jeden 
z wymienionych fragmentów. Poproś ich, aby wskazali na działania i konsekwencje, o 
których nauczał Jezus Chrystus. (Możesz zasugerować, aby uczniowie porównali te nauki 
z czwartą Zasadą Wiary).

Po upłynięciu wyznaczonego czasu poproś kilku z nich, aby podzielili się działaniami i 
konsekwencjami, które odnaleźli w przydzielonych im wersetach. Poproś ich, aby zapisali 
swoje odpowiedzi na tablicy pod odpowiednim nagłówkiem: Działania lub Konsekwencje. 
Podczas gdy uczniowie dzielą się tym, co odnaleźli, zadaj im następujące pytania:

Pytanie dla par, którym przydzieliłeś fragment: 3 Nefi 11:32–34:

• Jak Duch Święty może pomóc nam uwierzyć w Jezusa Chrystusa i Ojca Niebieskiego? 
(Duch Święty świadczy o Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie). Kiedy Duch Święty 
złożył wam świadectwo o istnieniu i miłości Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa?

Pytanie dla par, którym przydzieliłeś fragment: 3 Nefi 11:35–36:

• W oparciu o te wersety, jak wybór, aby wierzyć w Ojca Niebieskiego i Jezusa Chrystusa, 
przyczynia się do odczuwania wpływu Ducha Świętego w naszym życiu?

Pytanie dla par, którym wyznaczyłeś fragment: 3 Nefi 11:37–38:

• Jakie podobieństwa możecie wskazać między wersetem: 3 Nefi 11:37 a 3 Nefi 11:38?

• Jakimi dobrymi cechami odznacza się małe dziecko? Jak myślicie, dlaczego jest ważne, 
abyśmy „stali się jak małe dzieci”?

Pytanie dla par, którym wyznaczyłeś fragment: 3 Nefi 11:39–40:

• Jak nauki Zbawiciela znajdujące się w tych wersetach, podkreślają ważność naszych 
wyborów, aby być posłusznym lub nieposłusznym Jego doktrynie?

Poproś uczniów o podsumowanie tego, co musimy zrobić, według nauk Jezusa Chrystusa, 
aby wejść do królestwa niebieskiego. Mimo że uczniowie mogą użyć różnych słów, powinni 
przedstawić następującą prawdę: Aby wejść do królestwa niebieskiego, musimy odpo-
kutować, wierzyć w Jezusa Chrystusa, zostać ochrzczeni i otrzymać Ducha Świętego. 
Możesz zakończyć lekcję, dzieląc się świadectwem na temat tej prawdy. Zachęć uczniów, 
aby żyli zgodnie z tą doktryną Jezusa Chrystusa, dzięki czemu będą mogli odziedziczyć 
królestwo Boga. Możesz im także przypomnieć, aby pracowali nad osiągnięciem celów, 
dzięki którym będą mogli uniknąć lub zakończyć trwające kłótnie.
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Wprowadzenie
Jezus Chrystus nauczał Nefitów sposobu, w jaki mogą 
otrzymać błogosławieństwa Jego ewangelii oraz aby 
zachęcali bliźnich do czynienia dobra. Oświadczył, że 

wypełnił prawo Mojżesza i dał ludziom wyższe prawo, 
które pomoże im w przygotowaniu się do bycia, jak On 
i nasz Ojciec w Niebie.

LEKCJA 122

3 Nefi 12

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 12:1–12
Jezus Chrystus naucza lud o błogosławieństwach, które możemy otrzymać,  
jeśli żyjemy zgodnie z Jego ewangelią
Przed lekcją napisz na tablicy poniższe pytania:

Czy Ojciec Niebieski oczekuje od nas, abyśmy byli doskonali?

Czy musimy stać się doskonali w tym życiu, aby wejść do królestwa celestialnego?

Czy kiedykolwiek staniemy się doskonali?

Na początku lekcji zachęć uczniów, aby zastanowili się nad tymi pytaniami. Poproś ich, 
aby rozmyślali o nich w czasie lekcji.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 12:48. Zaznacz, że wer-
set ten jest fragmentem do opanowania. Możesz zaproponować uczniom, aby podkreślili 
ten fragment w wyróżniający się sposób, co pomoże im w jego łatwiejszym odszukaniu. 

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Russella M. Nelsona 
z Kworum Dwunastu Apostołów na temat przykazania doskonalenia się:

„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 prze-
strzegają Jego przykazań” („Perfection Pendings, Ensign, listopad 1995, 
str. 88).

• Jak myślicie, dlaczego możemy osiągnąć doskonałość „jedynie z pomocą Pana”?

Przejdź do trzech pytań zadanych na początku lekcji. Zapytaj uczniów, czy po przeczytaniu 
wersetu: 3 Nefi 12:48 i wysłuchaniu wypowiedzi Starszego Nelsona, udzieliliby na te py-
tania innych odpowiedzi. Pomóż uczniom zrozumieć, że Ojciec Niebieski nie oczekuje od 
nas, że staniemy się doskonali podczas tego doczesnego życia, ale osiągniemy doskonałość, 
jeśli będziemy dążyć do przestrzegania przykazań i polegać na Zadośćuczynieniu.

Napisz na tablicy słowo: błogosławieni. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 
3 Nefi 12:1–12 i odszukali cechy, do rozwinięcia których nakłania nas Pan, i błogosławień-
stwa, które nam za to obiecał.

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście w wyniku życia zgodnego z naukami Jezusa 
Chrystusa z fragmentu: 3 Nefi 12:1–12?

Zwróć uwagę na to, ile razy słowo błogosławieni jest powtarzane w tych wersetach. Podziel 
się swoim świadectwem na temat błogosławieństw, które otrzymałeś ze względu na życie 
zgodne z naukami Zbawiciela.

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania wymienili 
błogosławieństwo, które chcieliby otrzymać, a które znajduje się we fragmencie: 3 Nefi 
12:1–12. Poproś ich, aby napisali, jakie cechy muszą w sobie rozwinąć, aby otrzymać to 
błogosławieństwo. Następnie poproś ich, aby napisali, co chcieliby zrobić, aby rozwinąć 
w sobie tę cechę. Poproś kilku uczniów, aby podzieliło się tym, co napisali i dlaczego akurat 
to wybrali.

3 Nefi 12:48 
to fragment z pisma 
świętego do opanowa-
nia. Wspomnij o pomyśle 
na naukę opanowywa-
nia fragmentów 
znajdującym się na 
końcu lekcji, aby pomóc 
uczniom nauczyć się 
tego fragmentu.
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3 Nefi 12:13–16
Zbawiciel wzywa zgromadzonych ludzi, aby byli przykładem prawości dla świata
Pokaż pojemnik z solą. Poproś uczniów, aby wymienili zalety soli. Gdy uczniowie będą 
udzielać odpowiedzi, upewnij się, iż rozumieją, że sól to przyprawa i jest konserwantem, 
dzięki któremu mięso się nie psuje. Możesz także wytłumaczyć, że zgodnie z prawem Moj-
żesza, kapłani składali w ofierze oprócz ofiar całopalnych, także i sól (zob. III Ks. Mojże-
szowa 2:13). Dlatego sól symbolizowała przymierze pomiędzy Panem a Jego ludem.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: 3 Nefi 12:13 i odszukali kogo Zbawiciel 
przyrównał do soli. Gdy uczniowie udzielają odpowiedzi, wyjaśnij, że Zbawiciel mówił nie 
tylko o osobach, które zgromadziły się tego dnia w świątyni, ale o wszystkich ludziach, 
którzy zostali ochrzczeni w Jego Kościele i żyją zgodnie z Jego ewangelią.

• W jakim sensie my, naśladowcy Jezusa Chrystusa, możemy być jak sól? (Naszym za-
daniem jest pomoc w zachowywaniu i zbawieniu ludzi, w ulepszaniu świata poprzez 
wywieranie dobrego wpływu na bliźnich).

• Jak myślicie, co to znaczy, że sól straciła swoją słoność?

Gdy uczniowie rozmawiają na temat tego pytania, możesz przeczytać następującą wypo-
wiedź Starszego Carlosa E. Asaya z Siedemdziesiątych:

„Sól nie traci swojej słoności z wiekiem. Traci ona smak poprzez zmieszanie jej z czymś in-
nym i przez zanieczyszczenia. […] Człowiek traci swój smak i wartość, kiedy zanieczyszcza 
swój umysł nieczystymi myślami, kala swoje usta poprzez mówienie nieprawdy i błędnie 
wykorzystuje swoją siłę, aby czynić zło” („Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of 
Men”, Ensign, maj 1980, str. 42).

• Dlaczego musimy być czyści, aby zachęcić bliźnich do czynienia dobra?

Wyjaśnij, że Zbawiciel skorzystał z kolejnego symbolu, aby nauczać, w jaki sposób lud 
przymierza Jego Kościoła może zachęcać ludzi do czynienia dobra. Poproś jednego z 
uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 12:14–16. Pozostali uczniowie niech 
śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób Zbawiciel wykorzystał światło do wyjaśnienia, jaką 
rolę pełni Jego lud przymierza w dzisiejszym świecie. Zanim uczeń zacznie czytać, możesz 
wytłumaczyć, że stawianie czegoś pod korcem oznacza stawianie czegoś pod naczyniem.

• W jakim sensie członkowie Kościoła mogą być światłem dla bliźnich? Jak myślicie, co 
oznacza sprawić, aby nasze światło jaśniało? (Gdy uczniowie odpowiadają na to pytanie, 
pomóż im w zrozumieniu, jak ich prawy przykład może pomóc innym ludziom).

• W jaki sposób niektórzy członkowie Kościoła mogą zakrywać swoje światło?

• W oparciu o werset: 3 Nefi 12:16, dlaczego Zbawiciel chce, abyśmy sprawili, że nasze 
światło ma jaśnieć? (Kiedy jesteśmy dobrym przykładem, możemy pomagać bliź-
nim w oddawaniu chwały Ojcu Niebieskiemu. Możesz zasugerować uczniom, aby 
zapisali tę zasadę własnymi słowami na marginesie pism świętych).

• Czyj dobry przykład pomógł wam w zbliżaniu się do Ojca Niebieskiego i wzmacnianiu 
waszego pragnienia do życia zgodnie z ewangelią?

Zachęć uczniów do zastanowienia się nad przykładem, jaki dają otaczającym ich ludziom. 
Zachęć ich, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą lepiej pomóc innym w rozwijaniu 
miłości do Ojca Niebieskiego i pragnienia, aby za Nim podążać.

3 Nefi 12:17–48
Jezus Chrystus naucza lud na temat wyższego prawa, które pomoże im upodobnić 
się do Niego i do Ojca Niebieskiego
Wyjaśnij, że Zbawiciel dalej nauczał Nefitów o tym, jak do Niego przyjść i wejść do kró-
lestwa niebieskiego. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 
12:19–20. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają słowa, które powtarzają się 
kilkakrotnie w tych wersetach.

• Jakie ważne słowo Zbawiciel powtarza trzy razy, jako część zaproszenia, aby przyjść do 
Niego? (Przykazania).

Wyjaśnij, że we fragmencie: 3 Nefi 12:21–47 wymienione są konkretne przykazania, które 
dał Zbawiciel i które pomogą nam przyjść do Niego i bardziej się do Niego upodobnić. 
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Kiedy nauczał Nefitów tych przykazań, odnosił się do nakazów będących częścią prawa 
Mojżesza, a następnie nauczał wyższego prawa. Mówił na temat tradycyjnego zrozumienia 
prawa Mojżesza, używając wyrażeń: „oto w dawnych czasach napisano” i „napisane jest 
także”. A kiedy mówił: „a ja wam powiadam”, wskazywał na sposób, w jaki chce, abyśmy 
przestrzegali danego przykazania dzisiaj.

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu tych wersetów, narysuj na tablicy następującą tabelę. 
Podziel uczniów na cztery grupy. Przydziel każdej z grup jeden wiersz tabeli i zachęć ich, 
aby przeczytali wymienione w nim wersety i udzielili odpowiedzi na pytania.

Jakie było tradycyjne zrozumie-
nie prawa Mojżesza?

Do jakiego sposobu życia 
zachęcał nas Zbawiciel?

Co może zrobić młody męż-
czyzna lub młoda kobieta, aby 
zastosować nauki Zbawiciela?

3 Nefi 12:21 3 Nefi 12: 22–26

3 Nefi 12:27 3 Nefi 12:28–30

3 Nefi 12:38 3 Nefi 12:39–42

3 Nefi 12:43 3 Nefi 12:44–46

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu wersetu: 3 Nefi 12:22, możesz wytłumaczyć, że 
Raka jest obraźliwym lub szyderczym słowem, które wyraża pogardę lub kpinę (zob. Ew. 
Mateusza 5:22, odnośnik d [odnośnik dostępny jedynie w angielskiej wersji Biblii, w Biblii 
Króla Jakuba — przyp. tłum.). Możesz także wyjaśnić, że Starszy David E. Sorensen z Sie-
demdziesiątych nauczał, że wyrażenie: „[pogodzenie] się [ze swoim] przeciwnikiem, […] 
w drodze do sądu” (3 Nefi 12:25) uczy nas, „abyśmy rozwiązywali spory zawczasu, żeby 
emocje chwili nie zmieniały się w fizyczne czy emocjonalne okrucieństwo, abyśmy nie stali 
się niewolnikami naszego gniewu” („Przebaczenie zmieni gorycz w miłość”, Ensign lub 
Liahona, maj 2003, str. 11).

Kiedy uczniowie skończą czytać wyznaczone wersety, poproś każdą grupę, aby podzieliła 
się swoimi odpowiedziami. Możesz poprosić ich, aby zapisali swoje odpowiedzi w tabeli 
na tablicy.

• Czym prawo Mojżesza różni się od wyższego prawa nauczanego przez Jezusa 
Chrystusa?

Możesz zwrócić uwagę na to, że wyższe prawo skupia się w większym stopniu na naszych 
pragnieniach, myślach i tym, co nas motywuje, niż na naszych działaniach.

• Dlaczego, kiedy dążymy do doskonałości, ważne jest, abyśmy skupiali się na swoich 
pragnieniach, myślach i na tym, co nas motywuje?

Poproś uczniów, aby wybrali jedną z nauk, o której nauczał Zbawiciel w rozdziale: 3 Nefi 12 
i napisali kilka zdań na temat tego, w jaki sposób mogą rozwinąć ją w swoim życiu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 12:19–20. Pomóż 
uczniom zrozumieć, że poprzez pokutę i pilne przestrzeganie przykazań, o których nauczał 
Zbawiciel, możemy doskonalić się dzięki Zadośćuczynieniu i „[wstąpić] do królestwa nie-
bieskiego” (3 Nefi 12:20).

Po tym, jak uczniowie ukończyli to ćwiczenie, poproś ich, aby podzielili się tym, co ma dla 
nich największe znaczenie. Podsumuj ten rozdział następującą zasadą zapisaną na tablicy: 
Kiedy przychodzimy do Chrystusa i przestrzegamy Jego przykazań, możemy się stać 
bardziej podobni do Niego i naszego Ojca w Niebie, którzy są doskonali. Przypomnij 
uczniom, że aby osiągnąć jakikolwiek stopień doskonałości, musimy polegać na Zadość-
uczynieniu Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby napisali o kilku sposobach, w jakie 
chcieliby zastosować nauki Zbawiciela, o których się dzisiaj uczyli. Zakończ lekcję, składa-
jąc świadectwo o zasadzie napisanej na tablicy.

Fragment do opanowania — 3 Nefi 12:48
Poproś uczniów, aby otworzyli swoje pisma święte na wersecie: 3 Nefi 12:48. Poproś ich, 
aby wszyscy jednocześnie przeczytali ten werset na głos. Daj im czas, aby zapoznali się 
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z jego treścią, po czym poproś ich, aby zamknęli swoje pisma święte i wyrecytowali go z 
pamięci najlepiej, jak tylko potrafią. Pozwól im powtórzyć ten proces — niech spojrzą na 
werset, zamkną pisma święte i wyrecytują go z pamięci.

• W jaki sposób wysiłek pomógł wam się udoskonalić?

• W jaki sposób to ćwiczenie pomaga wam zrozumieć proces doskonalenia się?

Zwróć uwagę na to, że wysiłki, które są częścią tego życia, są niezbędne. Przypomnij 
uczniom, że Pan nie oczekuje od nas, abyśmy stali się doskonali w każdym zakresie 
podczas naszego ziemskiego życia. Dzięki Jego Zadośćuczynieniu i ze względu na naszą 
pilność w naśladowaniu Zbawiciela, możemy w końcu stać się doskonali. Poproś uczniów, 
aby zastanowili się nad kilkoma sposobami, w jakie możemy dążyć do naśladowania 
Zbawiciela.

Uwaga: Z powodu długości tej lekcji, możesz wykorzystać to ćwiczenie innego dnia,  
gdy będziesz mieć więcej czasu.
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Wprowadzenie
Zbawiciel kontynuuje nauczanie w świątyni w kraju 
Obfitość. Ostrzegł lud przed obłudą i nauczał, aby 
dokonywali prawych uczynków, które radują Ojca 
Niebieskiego. Nauczał ich także, aby gromadzili skarby 

w niebie i polecił Swoim uczniom, aby poszukiwali kró-
lestwa Bożego, a dopiero potem troszczyli się o sprawy 
doczesne.

LEKCJA 123

3 Nefi 13

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 13:1–18
Zbawiciel ostrzega Nefitów przed obłudą i naucza ich, aby dokonywali prawych 
uczynków, które radują Ojca Niebieskiego
Przed lekcją przygotuj dla każdego ucznia następujące pytania na kartce, które pozwolą im 
w dokonaniu samooceny. Jeśli to nie jest możliwe, możesz je przeczytać na głos lub napisać 
na tablicy.

 1. Daję jałmużnę (czyny świadczą o religijnym oddaniu lub służbie innym), ponieważ:

 a. tego się ode mnie oczekuje.

 b. kocham Pana i lubię pomagać bliźnim.

 c. chcę, aby ludzie mieli o mnie dobre zdanie.

 2. Modlę się, ponieważ:

 a. chcę odpowiedzieć twierdząco, gdy moi rodzice lub biskup zapytają mnie, czy się modlę.

 b. to jest część mojej codziennej rutyny.

 c. chcę mieć kontakt z moim Ojcem Niebieskim.

 3. Poszczę, ponieważ:

 a. post pomaga mi zbliżyć się do Pana.

 b. inni pomyślą, że jestem słaby, jeśli tego nie zrobię.

 c. moi rodzice mówią mi, że powinienem.

Na początku lekcji poproś uczniów, aby odpowiedzieli na pytania, które pomogą im w 
samoocenie (albo na rozdanych kartkach, notatnikach lub w dziennikach do studiowa-
nia) poprzez zaznaczanie tych odpowiedzi, które najlepiej określają to, co ich motywuje 
lub powody, dla których robią dobre uczynki, modlą się i poszczą. Zapewnij uczniów, że 
nie poprosisz ich o podzielenie się udzielonymi odpowiedziami z resztą klasy. Po tym, jak 
uczniowie ukończą samoocenę, wskaż, iż możliwe odpowiedzi na poszczególne pytania 
odzwierciedlają różne motywy lub powody, dla których możemy robić rzeczy związane z 
ewangelią (możemy je wypełniać z obowiązku lub zobowiązania, aby zrobić wrażenie na 
innych ludziach lub aby uradować Ojca Niebieskiego).

• Czy to, dlaczego dokonujemy dobrych uczynków, ma znaczenie? Dlaczego tak lub dla-
czego nie?

Napisz na tablicy następujące tematy i związane z nimi wersety (możesz zrobić to przed 
lekcją):

Jałmużna: 3 Nefi 13:1–4

Modlitwa: 3 Nefi 13:5–6

Post: 3 Nefi 13:16–18

Wyjaśnij, że rozdział: 3 Nefi 13 zawiera dalsze nauki Jezusa Chrystusa dane Nefitom 
zgromadzonym w świątyni, które skupiają się na tym, jak ważne są przyczyny dawania 
jałmużny, modlitwy i postu.
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Poproś uczniów, aby wybrali jeden z trzech tematów napisanych na tablicy. Poproś ich, aby 
przeczytali po cichu fragmenty z pism świętych, które odnoszą się do danego tematu i od-
szukali odpowiedzi na następujące pytania (możesz napisać te pytania na tablicy):

• Przed czym ostrzegł Zbawiciel, kiedy to robimy?

• Co Zbawiciel powiedział o sposobie, w jaki powinniśmy to robić?

Zanim uczniowie rozpoczną to ćwiczenie, możesz zdefiniować obłudnika jako człowieka, 
który czyni prawość z fałszywych pobudek lub kogoś, kto mówi jedno, a robi drugie.

Poproś kilku uczniów, aby podzielili się odpowiedziami na dwa pytania. (Studiując, ucznio-
wie mogą odkryć, że Pan ostrzega, aby nie czynić prawości po to, aby widzieli nas inni 
ludzie i naucza, że powinniśmy czynić dobro, aby uradować naszego Ojca Niebieskiego). 
Aby pomóc uczniom w głębszym rozważaniu nauk Zbawiciela oraz ich zastosowaniu, 
zadaj następujące pytania:

• W jaki sposób przyczyny, z jakich czynimy dobro, wpływają na nasze uczynki?

• Jakie są prawe pobudki, które mogą zachęcić ludzi do dawania jałmużny, modlenia się 
lub poszczenia w ukryciu?

Napisz na tablicy następujące zdanie: Jeśli czynimy dobre uczynki, aby uradować Ojca 
Niebieskiego, to…

• Zgodnie z wersetami: 3 Nefi 13:4, 6, 18, jakie błogosławieństwa przychodzą do osób, 
które czynią prawość, aby uradować Ojca Niebieskiego? (Gdy uczniowie będą udzielać 
odpowiedzi, uzupełnij powyższe zdanie na tablicy: Jeśli czynimy dobre uczynki, aby 
uradować Ojca Niebieskiego, On nas chętnie nagradza).

Poproś uczniów, aby pokrótce przejrzeli swoją samoocenę i zastanowili się nad motywami, 
które kierują nimi w dawaniu jałmużny, modleniu się i poszczeniu. Zachęć ich, aby zasta-
nowili się, w jaki sposób mogą stosować nauki Zbawiciela, aby robić te czy inne uczynki 
(np. studiowanie pism świętych, płacenie dziesięciny, chodzenie do Kościoła, przyjmowanie 
sakramentu) z lepszych pobudek.

3 Nefi 13:19–24
Jezus Chrystus naucza lud, aby gromadzili skarby w niebie
Napisz na tablicy następujące wyrażenia: Skarby na ziemi i Skarby w niebie. Poproś uczniów, 
aby przedyskutowali w parach następujące pytania:

• Czym są skarby na ziemi, a czym skarby w niebie?

Po upłynięciu czasu wyznaczonego na omówienie odpowiedzi możesz poprosić kilku z 
nich o podzielenie się wnioskami z resztą klasy. Możesz wymienić coś, co stanowi dla 
ciebie skarb na ziemi (np. możesz pokazać przedmiot, który jest dla ciebie bardzo cenny) 
oraz coś, co jest skarbem w niebie (możesz pokazać zdjęcie swojej rodziny albo wytłuma-
czyć, dlaczego świadectwo jest cenne). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
fragmentu: 3 Nefi 13:19–23. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają rady, jaką 
dał Zbawiciel na temat poszukiwania skarbów na ziemi i w niebie.

• Zgodnie z fragmentem: 3 Nefi 13:19–20, czym różnią się skarby na ziemi od skarbów 
w niebie?

• Jak poszukiwanie skarbów na ziemi może odwrócić naszą uwagę od poszukiwania skar-
bów w niebie? (Możesz wyjaśnić, że Zbawiciel nie nauczał, że pieniądze lub inne dobra 
materialne są złe, ale podkreślił, że ważne jest, abyśmy pragnęli skarbów w niebie, które 
są trwałe).

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie: „jeśli […] twoje oko jest zdrowe” w wersecie: 3 Nefi 
13:22? (Aby pomóc uczniom zrozumieć znaczenie tych słów, zwróć ich uwagę na przypis 
22c, który został wytłumaczony w Topical Guide [Przewodniku tematycznym]). W jaki 
sposób możecie pokazać oddanie w gromadzeniu skarbów w niebie?

Poproś jednego z uczniów, aby zapisał słowo Bóg na kartce i umieścił ją po jednej stronie 
klasy. Poproś drugiego ucznia, aby zapisał słowo Świat na kartce i umieścił ją po przeciwnej 
stronie klasy. Poproś trzeciego ucznia, aby stanął na przodzie klasy i zwrócił się twarzą w 
kierunku kartki z napisem Bóg. Następnie, poproś go, aby zwrócił się w kierunku kartki z 
napisem Świat. Poproś ucznia, aby starał się patrzeć jednocześnie na obie kartki. Poproś 
pozostałych uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 13:24 i zastanowili się, jak 

Definiowanie trudnych 
słów lub wyrażeń
Język ewangelii może 
być czasem trudny do 
zrozumienia przez 
uczniów. Definiowa-
nie trudnych słów lub 
wyrażeń może pomóc 
uczniom w lepszym 
zrozumieniu nie tylko 
treści danego wersetu, 
ale także znaczenia tych 
proroczych przesłań. 
Słowniki, odnośniki i 
inne materiały pomocne 
w studiowaniu pism sta-
nowią narzędzia, które 
mogą pomóc uczniom 
w poznawaniu znacze-
nia danych słów lub 
wyrażeń.
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ten werset odnosi się do próby spoglądania jednocześnie na obie kartki. Wyjaśnij, że słowo 
mamona reprezentuje rzeczy materialne lub bogactwo.

• Jak staranie się służyć Bogu i mamonie jest podobne do starania się patrzeć na obie 
ściany jednocześnie?

• Jakie są przykłady służenia Bogu i mamonie jednocześnie?

Poproś uczniów, aby stanęli twarzą w kierunku kartki z napisem Bóg.

• Dlaczego ważne jest, aby naszym panem był Bóg?

• W oparciu o słowa Zbawiciela z wersetu: 3 Nefi 13:24, skąd możecie wiedzieć, że Bóg 
jest waszym panem? (Mimo że uczniowie mogą dać wiele poprawnych odpowiedzi, 
upewnij się, że wskażą na następującą zasadę: Aby Bóg był naszym panem, musimy 
Go kochać i Jemu służyć, ponad wszystkie rzeczy na świecie).

Gdy uczniowie stoją, przeczytaj następujące przykłady i poproś ich, aby zwrócili się twarzą w 
kierunku tej ściany, która reprezentuje pana, któremu służy osoba w danym przykładzie — 
Bogu lub Światu (mamonie). Poproś uczniów, aby wytłumaczyli, dlaczego stanęli w kierunku, 
który wybrali. (Możesz dostosować te przykłady do okoliczności i zainteresowań uczniów, 
których nauczasz).

 1. Młody mężczyzna rezygnuje z pracy, która wymaga od niego opuszczania spotkań nie-
dzielnych i zamiast tego wybiera mniej płatną pracę, która pozwala mu na uczęszczanie 
do Kościoła.

 2. Młoda kobieta stale marudzi swoim rodzicom, że musi kupić nowe ubranie. Jej rodziny 
nie stać na ubranie, które ona chce kupić.

 3. Młody mężczyzna regularnie płaci dziesięcinę z pieniędzy, które otrzymuje za pracę. 
Mimo to resztę pieniędzy wydaje na rozrywkę, m.in. nieodpowiednie filmy lub muzykę, 
poza tym nie oszczędza pieniędzy na misję ani na wykształcenie.

 4. Młoda kobieta często kupuje za swoją wypłatę małe podarunki dla osób, które kocha.

Po tym ćwiczeniu poproś uczniów, aby usiedli i zadaj im następujące pytania:

• W oparciu o wasze doświadczenie, dlaczego kochanie Boga i służenie Mu może być trud-
niejsze od kochania rzeczy materialnych? Dlaczego warto jest stawiać Boga na pierwszym 
miejscu?

3 Nefi 13:25–34
Zbawiciel nakazuje dwunastu uczniom, aby poszukiwali królestwa Bożego,  
a dopiero potem troszczyli się o sprawy doczesne
Podsumuj fragment: 3 Nefi 13:25–31, poprzez wytłumaczenie uczniom, że Jezus Chrystus 
nakazał Swoim dwunastu uczniom, aby nie martwili się o swoje ziemskie potrzeby — o 
jedzenie czy ubranie. Zwróć uwagę, że te nauki zostały dane dwunastu uczniom, ale za-
sady, na których się koncentrują, odnoszą się do każdego z nas. Poproś jednego z uczniów 
o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 13:32–33. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i 
odszukają, jak Zbawiciel pocieszył Swoich uczniów co do rzeczy materialnych.

• W jaki sposób świadomość tego, że Bóg zna nasze potrzeby, może nam pomóc?

• Zgodnie z wersetem: 3 Nefi 13:33, co obiecał Jezus Chrystus tym, którzy postawią Boga i 
Jego królestwo na pierwszym miejscu w swoim życiu? (Mimo że uczniowie mogą udzie-
lić różnych odpowiedzi, upewnij się, że rozpoznają następującą zasadę: Jeśli najpierw 
poszukujemy królestwa Bożego, Pan zaspokoi nasze potrzeby. Możesz zapisać tę 
zasadę na tablicy).

• Jak się czujecie, kiedy wasz przyjaciel lub członek rodziny stawia wasze potrzeby na 
pierwszym miejscu, a dopiero później martwi się o swoje? Co dajemy Ojcu Niebie-
skiemu i Zbawicielowi do zrozumienia, kiedy stawiamy Ich ponad nasze doczesne 
potrzeby i zainteresowania?

Poproś uczniów, aby napisali w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania jeden 
cel, który pomoże im w stawianiu Boga na pierwszym miejscu w ich życiu. Możesz zakoń-
czyć lekcję poprzez złożenie świadectwa o błogosławieństwa, których doświadczyłeś, kiedy 
starałeś się stawiać Boga i Jego królestwo na pierwszym miejscu w swoim życiu.
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Wprowadzenie
Kiedy Jezus Chrystus kontynuował Swoje kazanie w 
świątyni w kraju Obfitość, przestrzegł ludzi, aby nie 
sądzili bliźnich i pouczył ich, aby poszukiwali błogo-
sławieństw od Ojca Niebieskiego poprzez modlitwę 

i wypełnianie Jego woli. Zbawiciel ostrzegł ich także 
przed fałszywymi prorokami i podkreślił ważność czy-
nienia woli Boga.

LEKCJA 124

3 Nefi 14

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 14:1–6
Zbawiciel naucza na temat sprawiedliwego osądzania
Aby przygotować uczniów do studiowania nauk Zbawiciela na temat sprawiedliwego osą-
dzania, przeczytaj następującą historię, którą opowiedział Prezydent Thomas S. Monson:

„Pewna młoda para, Lisa i John, przeprowadzili się do nowego miejsca. 
Rankiem, kiedy jedli śniadanie, Lisa patrzyła przez okno i obserwowała 
swoją sąsiadkę, która właśnie wieszała pranie.

‘To pranie nie jest czyste!’ — wykrzyknęła Lisa. ‘Nasza sąsiadka nie wie, jak 
prać ubrania!’

John popatrzył, ale nic się nie odzywał.

Za każdym razem, kiedy sąsiadka wieszała pranie, Lisa komentowała to w ten sam sposób.

Kilka tygodni później Lisa była zaskoczona, kiedy spojrzała przez okno i zobaczyła ładne, 
czyste pranie wiszące na podwórku sąsiadki. Powiedziała do męża: ‘Popatrz, John, wreszcie 
nauczyła się, jak należy prać! Jestem ciekawa, jak to zrobiła’.

John odpowiedział: ‘Cóż, kochanie, mam dla ciebie odpowiedź. Pewnie cię to zaintere-
suje, że wstałem dzisiaj wcześniej i umyłem okna!’” („Miłość nigdy nie ustaje”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2010, str. 122).

• Czego możemy nauczyć się z tej historii?

Wyjaśnij, że rozdział: 3 Nefi 14 zawiera dalszy ciąg nauk Zbawiciela, które wygłosił Nefitom 
w świątyni. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 3 Nefi 14:1–2. Pozostali 
uczniowie niech odszukają ostrzeżenie dane przez Jezusa Chrystusa na temat osądzania 
innych. Możesz wyjaśnić, że słowo miara z wersetu: 3 Nefi 14:2 oznacza mierzenie lub 
osądzanie. Wyrażenie „taką miarą, jaką mierzycie” odnosi się do miary, jaką wykorzystuje 
człowiek, aby mierzyć lub sądzić ludzi.

• Jakich słów byście użyli, aby wyrazić prawdę znajdującą się w wersecie: 3 Nefi 14:2? 
( Odpowiedzi uczniów powinny odzwierciedlać następującą prawdę: Zostaniemy 
 osądzeni taką miarą, jaką osądzamy innych).

Aby pomóc uczniom zrozumieć nakaz Zbawiciela, aby „nie sądzić”, który znajduje się w 
wersecie: 3 Nefi 14:1, poproś jednego z nich o przeczytanie następującej wypowiedzi Star-
szego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś pozostałych uczniów, aby 
słuchali i wskazali na rodzaj osądu, którego powinniśmy unikać.

„Sąd ostateczny […] nastąpi w przyszłości, wtedy to każdy z nas stanie przed 
tronem sędziowskim Chrystusa, by zostać osądzonym w oparciu o swoje 
uczynki. […] Wierzę, że przykazanie w pismach świętych, aby 'nie sądzić', 
bez wątpienia odnosi się do sądu ostatecznego. […]

[…] Dlaczego Zbawiciel nakazał, abyśmy nie wydawali ostatecznych osą-
dów? 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. […]
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[…] Ewangelia jest ewangelią nadziei, nikt z nas nie ma prawa, aby zaprzeczać mocy Zadość-
uczynienia, która oczyszcza z grzechów, przynosi wybaczenie i zmienia życie, jeśli istnieją do 
tego dogodne warunki” („‘Judge Not’ and Judging”, Ensign, sierpień 1999, str. 7, 9).

• Jak wypowiedź Starszego Oaksa pomaga wam zrozumieć przykazanie Zbawiciela, aby 
„nie sądzić”?

Pokaż niewielki kawałek tworzywa, np. mały odłamek drewna. Wyjaśnij, że innym słowem 
oznaczającym odłamek jest pyłek. Następnie pokaż (lub narysuj na tablicy) belkę drewna 
lub długą deskę. Powiedz uczniom, że Zbawiciel użył słów: pyłek i belka, aby pomóc nam 
zrozumieć problemy, jakie pojawiają się, kiedy wydajemy niesprawiedliwe osądy o innych. 
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 14:3–5, a pozostali 
niech zastanowią się nad tym, co symbolizują w tym tekście słowa: pyłek i belka.

• Co symbolizuje pyłek? (Wadę, którą widzimy w innym człowieku). Co symbolizuje 
belka? (Nasze własne wady).

Zwróć ich uwagę na to, że analogia Zbawiciela skupia się na przedmiotach, które tkwią 
w oku. Takie przedmioty utrudniają widzenie.

• Jaki wpływ mają nasze wady na to, jak patrzymy na innych?

Poproś uczniów, aby rozważyli, czy osądzanie innych jest dopuszczalne. Daj im chwilę na 
zastanowienie się nad tym pytaniem. Następnie wyjaśnij, że w natchnionym tłumaczeniu 
wersetu: Ew. Mateusza 7:1, Prorok Józef Smith wyjaśnił nauki Zbawiciela na temat osądza-
nia bliźnich. Według Józefa Smitha, Zbawiciel powiedział: „Nie osądzajcie niesprawiedli-
wie, abyście nie byli sądzeni: lecz osądzajcie sprawiedliwie” (Joseph Smith Translation, Ew. 
Mateusza 7:1 [w: Ew. Mateusza 7:1, odnośnik a]). Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał 
następujące wyjaśnienie w: Oddani wierze :

„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 pomóc uczniom zrozumieć, że Zbawiciel nauczał, jak ważne jest wydawanie sprawiedli-
wych osądów, poproś ich, aby przeczytali po cichu werset: 3 Nefi 14:6. Poproś ich, aby wskazali 
na niektóre z osądów, o których nauczał nas Pan. Poproś ich, aby podzielili się tym, co odnaleźli.

• Co to znaczy, aby nie dawać psom tego, co święte, ani nie rzucać pereł przed wieprze? 
(To znaczy, aby nie dzielić się tym, co święte z tymi, którzy tego nie docenią lub nie będą 
traktować z szacunkiem).

• Jak mamy sądzić, zgodnie z radą Zbawiciela z wersetu: 3 Nefi 14:6?

Gdy uczniowie udzielą odpowiedzi, przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Dal-
lina H. Oaksa na temat sytuacji, w których musimy dokonywać 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).

• Dlaczego jest ważne, abyśmy dokonywali sprawiedliwych osądów, kiedy wybieramy 
przyjaciół, decydujemy, co zrobimy z naszym czasem i pieniędzmi, oraz kiedy wybieramy 
wiecznego towarzysza?

• W jakich sytuacjach musimy sądzić bliźnich? (Uczniowie mogą wymienić sytuacje, w 
których wybierają potencjalnego pracodawcę lub kiedy decydują czy przyjąć zaproszenie 
na randkę).

3 Nefi 14:7–11
Zbawiciel naucza na temat ubiegania się o błogosławieństwa od Ojca Niebieskiego
Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 14:7–11 i odszukali nauki Zba-
wiciela na temat tego, że Ojciec Niebieski chętnie odpowiada na nasze modlitwy. Wyja-
śnij, że tak, jak ziemscy ojcowie — którzy są życzliwi i kochający, ale niedoskonali — dają 
swoim dzieciom chleb i rybę zamiast kamieni i węży, tak nasz Ojciec Niebieski, który jest 
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doskonały w Swej życzliwości i miłości, bez wątpienia odpowie na modlitwy Jego dzieci, 
które zwracają się do Niego o pomoc.

• Jakich zasad możemy się nauczyć z fragmentu: 3 Nefii 14:7–11? (Uczniowie mogą wska-
zać na wiele zasad. Jedna z ważniejszych zasad brzmi: Ojciec Niebieski błogosławi 
nas, kiedy modlimy się do Niego o pomoc).

• Dlaczego ważne jest, aby każdy wiedział, że Ojciec Niebieski odpowiada na nasze 
modlitwy?

• Czy kiedykolwiek odczuliście miłość Ojca Niebieskiego w sposobie, w jaki odpowiedział 
na wasze modlitwy? (Możesz dać uczniom chwilę na zastanowienie się nad tym pytaniem, 
zanim udzielą na nie odpowiedzi. Możesz także podzielić się własnym doświadczeniem).

3 Nefi 14:12–27
Zbawiciel naucza, jak ważne jest wypełnianie woli Ojca Niebieskiego
Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: 3 Nefi 14:12 i zastanowili się, w jaki sposób 
zawarte w nim nauki Zbawiciela mogą im pomóc w byciu podobnym do Ojca Niebieskiego.

• Jak bycie posłusznym radzie danej w wersecie: 3 Nefi 14:12 może pomóc nam w byciu 
podobnym do Ojca Niebieskiego?

Powiedz uczniom, że kiedy Zbawiciel nauczał, korzystał z wielu przepełnionych znaczeniem 
analogii, aby pomóc nam zrozumieć, jak ważne jest czynienie woli Ojca Niebieskiego.

Aby przygotować uczniów do studiowania analogii, którą zastosował Zbawiciel w rozdziale: 
3 Nefi 14, przeprowadź następujące ćwiczenie:

Podziel uczniów na małe grupy, liczące 2–4 osoby. Rozdaj każdemu uczniowi po kartce. 
Napisz następujące fragmenty z pism świętych na tablicy i przydziel po jednym z nich 
każdej grupie: 3 Nefi 14:13–14; 3 Nefi 14:15–20; 3 Nefi 14:24–27. (Jeśli prowadzisz lekcję dla 
bardzo dużej grupy, przydziel po kilka wersetów dla każdej z grup). Poproś uczniów, aby 
przeczytali wyznaczone im fragmenty i narysowali to, o czym mówią analogie, których użył 
Zbawiciel. Poproś ich także, aby napisali, czego się z tego nauczyli.

Po upływie wyznaczonego czasu, niech uczniowie pokażą wszystkim swoje rysunki i wyja-
śnią, czego się nauczyli z tych analogii. Podczas gdy uczniowie będą przedstawiać to, czego 
się nauczyli, zadaj im następujące pytania:

• W jakim sensie życie zgodne z naukami Jezusa Chrystusa jest jak podążanie wąską 
ścieżką? W jakim sensie odrzucenie nauk Jezusa Chrystusa jest jak podążanie szeroką 
ścieżką? (Zob. 3 Nefi 14:13–14). Co odróżnia nauki Zbawiciela od nauk świata?

• Dlaczego wilk przebrałby się za owcę? (Zob. 3 Nefi 14:15). Czego możemy dowiedzieć 
się z tej analogii o pragnieniach i czynach fałszywych proroków?

• Jeżeli drzewa z fragmentu: 3 Nefi 14:16–20 reprezentują ludzi, to co reprezentują owoce? 
(Przykładowe odpowiedzi: ludzkie myśli, słowa, czyny i wpływ, jaki mamy na bliźnich).

• Jak stosując się do słów Zbawiciela i będąc im posłuszni, jesteśmy jak człowiek, który 
buduje dom na skale? (Zob. 3 Nefi 14:24–25). Dlaczego, kiedy nie jesteśmy posłuszni 
słowom Zbawiciela, jesteśmy jak człowiek, który buduje swój dom na piasku? (Zob. 
3 Nefi 14:26–27).

Po zakończonych prezentacjach i dyskusji, poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na 
głos fragment: 3 Nefi 14:21–23.

• Czego możemy się nauczyć z fragmentu: 3 Nefi 14:21? (Mimo że uczniowie mogą użyć 
różnych słów, powinni odnaleźć następującą prawdę [zapisz ją na tablicy]: Musimy czy-
nić wolę Ojca Niebieskiego, aby wejść do Jego królestwa).

• Jaki związek ma ta prawda z rysunkami przedstawiającymi szeroką i wąską ścieżkę, 
dobrymi i złymi drzewami oraz mądrym człowiekiem i głupcem?

Daj uczniom chwilę czasu na zastanowienie się nad tym, w jaki sposób mogą zastosować 
to, czego się nauczyli z rozdziału: 3 Nefi 14. Poproś ich, aby zapisali w swoich notatnikach 
lub dziennikach do studiowania, jak mogą lepiej zastosować nauki Zbawiciela z rozdziału: 
3 Nefi 14. Jeśli czas na to pozwala, poproś kilku uczniów, aby podsumowali to, czego na-
uczyli się z tej lekcji oraz to, jak zastosują te nauki w swoim życiu. Możesz zakończyć lekcję 
świadectwem na temat błogosławieństw, które otrzymałeś ze względu na posłuszeństwo 
woli Ojca Niebieskiego.
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Wprowadzenie
Jezus Chrystus kontynuował nauczanie ludu zgroma-
dzonego w świątyni w kraju Obfitość. Oświadczył, że 
prawo Mojżesza zostało wypełnione i że jest On świa-
tłem i prawem, na co wszyscy powinni mieć wzgląd. 
Następnie wyjaśnił Swoim dwunastu uczniom, że ludzie 

zamieszkujący kontynent amerykański są „innymi 
owcami”, o których mówił w Jerozolimie (zob. Ew. Jana 
10:14–16). Obiecał, że ci, którzy odpokutują i powrócą 
do Niego, zostaną zaliczeni do Jego ludu przymierza.
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3 Nefi 15–16

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 15:1–10
Zbawiciel oświadcza, że wypełnił prawo Mojżesza
Przed lekcją napisz na tablicy poniższe pytania:

Dlaczego należy płacić dziesięcinę? Dlaczego należy zachowywać świętość dnia Sabatu? 
 Dlaczego należy szanować swoich rodziców?

Na początku lekcji wskaż na zapisane na tablicy pytania i zapytaj:

• Niektórzy ludzie mogą się zastanawiać, dlaczego Pan daje przykazania. Wyjaśnijcie, jaki 
jest cel przykazań?

Powiedz uczniom, że Jezus Chrystus pouczył Nefitów, wyjaśniając im, że celem Jego przy-
kazań jest zwrócenie ludzi ku Niemu. Zachęć uczniów, aby odszukali ten cel, kiedy będą 
studiować rozdział: 3 Nefi 15.

Wyjaśnij, że kiedy Zbawiciel przemawiał do ludu, dostrzegł, że wielu z nich rozmyślało na 
temat celu przykazań. Poproś uczniów, aby zapoznali się z fragmentem: 3 Nefi 15:1–2 i 
odszukali to, czego ludzie chcieli się dowiedzieć. (Zastanawiali się, co Zbawiciel chciał, aby 
zrobili z „prawem Mojżesza”. Sposób oddawania czci, ceremonie oraz organizacja Kościoła 
Nefitów opierały się na prawie Mojżesza. Przygotowywały ludzi na przyjście Jezusa Chry-
stusa i pomagały im w oczekiwaniu na Jego zadość czyniącą ofiarę. Najwyraźniej byli po-
śród nich ludzie, którzy nie wiedzieli, co mają czynić, jeśli nie będą mieli prawa Mojżesza).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 15:3–5, 9. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają w wypowiedzi Zbawiciela słowa, które być może 
dały Nefitom poczucie pewności, że ich wiara nie musi ulec zmianie. Poproś kilku uczniów, 
aby podzielili się tym, co odnaleźli. Poproś ich, aby wytłumaczyli, dlaczego uważają, że te 
wyrażenia mogły pomóc Nefitom.

• Jak myślicie, o czym nauczał Jezus, kiedy głosił, że jest „prawem”? (3 Nefi 15:9).

Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi. Gdy będą odpowiadać, pomóż im roz-
poznać następujące prawdy (napisz je na tablicy): Jezus Chrystus jest źródłem prawa. 
Wszystkie prawa ewangelii wskazują na Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienie. 
Jeśli będziemy przestrzegać Jego przykazań, otrzymamy życie wieczne.

• Dlaczego zrozumienie tych prawd przez Nefitów mogło być dla nich ważne w tamtym 
okresie? (Możesz zwrócić uwagę uczniów na to, że podobnie jak prawo Mojżesza, tak 
i nowe prawo wskazywało na Zbawiciela i Jego Zadośćuczynienie. Mimo że niektóre z 
form oddawania czci uległy zmianie, Nefici mieli nadal wykazywać się wiarą w Jezusa 
Chrystusa i czcić Ojca w imię Zbawiciela).

Podsumuj fragment: 3 Nefi 15:6–8, tłumacząc, że Zbawiciel zapewnił ludzi, że tak jak słowa 
proroków o Odkupicielu się w Nim wypełniły, tak proroctwa o przyszłych wydarzeniach 
też się wypełnią. Wyjaśnił także, że przymierze, które zawarł ze Swoim ludem, pozostawało 
w mocy i zostanie wypełnione.
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Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 15:9–10. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, co Zbawiciel chce, aby Jego lud zrobił z tym, co 
wie na temat prawd zapisanych na tablicy.

• Co — według was — oznacza „ufać” Chrystusowi?

Poproś uczniów, aby ponownie spojrzeli na fragment: 3 Nefi 15:9–10 i podsumowali, w jaki 
sposób Pan chce, abyśmy żyli ewangelią i jakie błogosławieństwa dzięki temu otrzymamy. 
(Uczniowie mogą podsumować ten fragment, używając różnych słów, ale ich odpowie-
dzi powinny odzwierciedlać następującą zasadę: Jeśli zaufamy Jezusowi Chrystusowi, 
przestrzegając Jego przykazań i starając się wytrwać do końca, On da nam życie 
wieczne).

• Czy możliwe jest naśladowanie Jezusa Chrystusa bez przestrzegania Jego przykazań? 
Dlaczego nie?

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad pytaniami, które zapisałeś przed lekcją na tablicy.

• Czy możliwe jest, aby dana osoba przestrzegała przykazań i nie ufała Jezusowi 
Chrystusowi?

• Jakie są powody, dla których dana osoba może przestrzegać przykazań, ale nie ufać 
Jezusowi Chrystusowi? (Przykładowe odpowiedzi: ze względu na obowiązek, lęk przed 
karą, pragnienie przynależności lub zachowania twarzy oraz ze względu na umiłowanie 
zasad).

• Jakie powinny być powody, dla których przestrzegamy przykazań? (Powinniśmy 
przestrzegać przykazań, ponieważ kochamy Pana, chcemy, aby był z nas zadowolony, 
i chcemy do Niego przyjść).

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście, kiedy przestrzegaliście przykazań i robiliście to 
ze szczerym pragnieniem?

Poproś uczniów, aby pomyśleli o przykazaniu lub normie ewangelii, której trudno jest im 
przestrzegać lub zrozumieć. Poproś ich, aby zastanowili się, jak ich uczucia o tym przyka-
zaniu lub tej normie mogą się zmienić, jeśli powodem, dla którego go będą przestrzegać, 
stanie się miłość do Pana. Zachęć ich, aby przestrzegali przykazań z powodu miłości do 
Pana. Podziel się, w jaki sposób przykazania pomogły ci zbliżyć się do Ojca Niebieskiego 
i Zbawiciela.

3 Nefi 15:11–16:5
Jezus Chrystus przemawia do Swoich uczniów na temat innych owiec
Poproś uczniów, aby podnieśli dłonie, jeśli kiedykolwiek czuli się mniej ważni niż ktoś inny. 
Zapytaj ich, czy kiedykolwiek czuli się zapomniani lub samotni bądź czy kiedykolwiek 
zastanawiali się, czy Ojciec Niebieski ich zna.

Zapisz na tablicy następujące zdanie: Bóg dba o Swoje dzieci i się im objawia. Zapewnij 
uczniów o prawdziwości tego zdania i poproś ich, aby odszukali dowód na to, że to jest 
prawdą, kiedy będą studiować końcowe wersety rozdziału: 3 Nefi 15 i początek rozdziału: 
3 Nefi 16.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał fragment: 3 Nefi 15:11–17, a pozostali uczniowie 
niech odszukają, co Pan powiedział ludziom w Jerozolimie na temat Jego ludu na kon-
tynencie amerykańskim. Możesz ich także poprosić, aby przeczytali fragment: Ew. Jana 
10:14–16. (Pomóż uczniom zrozumieć, że wyrażenie „inne owce” odnosi się do innych 
naśladowców Pasterza, Jezusa Chrystusa. Słowo stado może oznaczać zarówno gromadę 
owiec w zagrodzie, jak i grupę ludzi, których łączy ta sama wiara).

• Zgodnie z wersetem: 3 Nefi 15:17, w jaki sposób Pan ukaże się Swoim innym owcom lub 
tym, którzy Go naśladują? (Usłyszą Jego głos).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 15:18–19. Niech po-
zostali uczniowie śledzą tekst i odszukają powody, dla których Ojciec Niebieski przykazał 
Jezusowi Chrystusowi, aby nie mówił o Swoich innych owcach ludziom w Jerozolimie. Gdy 
uczniowie podzielą się tym, co odnaleźli, zapytaj ich:

• Czego możemy się nauczyć z tej historii? (Odpowiedzi uczniów powinny odzwiercie-
dlać następującą zasadę: Bóg daje wiedzę i prawdę w zależności od naszej wiary 
i posłuszeństwa).
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Podsumuj fragment: 3 Nefi 15:21–23, wyjaśniając, że Pan powiedział Nefitom, że byli in-
nymi owcami, o których mówił, jednakże Żydzi w Jerozolimie myśleli, że mówił o ludziach 
innych narodów, którzy nie byli Izraelitami. Nie rozumieli, że ludzie innych narodów nie 
usłyszą osobiście Jego głosu.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: 3 Nefi 15:24, a pozostali ucznio-
wie niech słuchają, jak Pan zapewnił Nefitów o tym, że się o nich troszczy. Możesz zapytać 
uczniów, co by czuli, gdyby usłyszeli Pana mówiącego do nich te słowa.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 16:1–3 i odszukali, kto jeszcze 
usłyszał głos Zbawiciela. Wyjaśnij, że nie mamy zapisu o innych miejscach lub ludach, które 
odwiedził Zbawiciel, ale jest jasne, że odwiedził On inne grupy lub „stada”.

Aby wytłumaczyć, że Zbawiciel ukaże się także tym, którzy nie usłyszeli Jego głosu, zadaj na-
stępujące pytania, zanim poprosisz uczniów o wyszukanie odpowiedzi w pismach świętych:

• A co z tymi, którzy nie usłyszeli głosu Zbawiciela? W jaki sposób Pan zapewnia ich, że 
się o nich troszczy?

Poproś uczniów, aby wyszukali we fragmentach: 3 Nefi 15:22–23 oraz 3 Nefi 16:4 oświad-
czenia Zbawiciela o tym, w jaki sposób się objawi ludziom innych narodów (za pośrednic-
twem głoszenia ewangelii, przez świadectwo od Ducha Świętego i zapisy proroków).

• W jaki sposób te objawienia ukazują, że Bóg troszczy się o wszystkie Swoje dzieci?

• W jaki sposób Pan objawił się wam i waszym rodzinom?

• W jaki sposób możesz pomóc Panu w objawieniu się całemu Jego ludowi?

3 Nefi 16:6–20
Jezus Chrystus błogosławi i ostrzega ludzi innych narodów, którzy przyjmą 
ewangelię w dniach ostatnich
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek chcieli należeć do grupy, klubu lub zespołu. Zapytaj 
ich, jakim wymaganiom musieli sprostać, aby przyłączyć się do tej grupy. Zasugeruj im, że 
największą grupą, do której możemy należeć, jest lud przymierza z Panem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 16:6–7. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odnajdą, co Pan powiedział na temat tego, co nastąpi w 
dniach ostatnich z powodu wiary ludzi innych narodów i niewiary domu Izraela. (Możesz 
wyjaśnić, że prorocy z Księgi Mormona używali słowa ludzie innych narodów w odniesieniu 
do ludzi, którzy nie pochodzili z Ziemi Świętej. Dlatego to słowo może się odnosić zarówno 
do członków Kościoła, jak i do osób, które nie wierzą lub wyznają inną wiarę). Gdy ucznio-
wie udzielą odpowiedzi, podsumuj fragment: 3 Nefi 16:8–9, wyjaśniając, że Jezus Chrystus 
prorokował, że w dniach ostatnich pośród ludzi innych narodów będzie wielu niewierzą-
cych, którzy rozproszą i będą prześladować członków z domu Izraela. Poproś jednego z 
uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 16:10. Pozostali uczniowie niech śledzą 
tekst i wskażą na to, co się stanie z niewiernymi ludźmi innych narodów.

• Co utracą niewierni ludzie innych narodów, zgodnie ze słowami Pana?

• Jakie ma to zastosowanie do ludzi, którzy znają prawdę, ale stają się dumni?

Wyjaśnij, że Pan obiecał dotrzymać przymierza, które zawarł z ludem Izraela, dając im ewan-
gelię (zob. 3 Nefi 16:11–12). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
3 Nefi 16:13. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i wskażą na to, co jest wymagane, aby 
dana osoba stała się członkiem ludu przymierza z Panem. Napisz na tablicy: „Jeśli… , zosta-
niemy…”. Poproś uczniów, aby uzupełnili to zdanie, korzystając z informacji zawartych w 
wersecie: 3 Nefi 16:13. Uczniowie powinni rozpoznać następującą prawdę: Jeśli się nawró-
cimy i powrócimy do Jezusa Chrystusa, zostaniemy zaliczeni do Jego ludu.

• Dlaczego bycie zaliczonym do ludu Pana jest błogosławieństwem?

Zakończ, składając świadectwo na temat prawd, które były nauczane podczas tej lekcji.

Pytania skłaniające 
do wyszukiwania
Pytania skłaniające do 
wyszukiwania pomagają 
uczniom zdobyć pod-
stawowe zrozumienie 
na temat danej części 
pisma świętego po-
przez zachęcenie ich do 
wyszukiwania ważnych 
szczegółów w czytanym 
tekście. Pomocne jest za-
dawanie uczniom takich 
pytań przed rozpoczę-
ciem czytania wersetów, 
w których znajdują się 
odpowiedzi. To skupia 
ich uwagę i pomaga im 
odnaleźć odpowiedzi w 
tekście, który czytają.
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Komentarz i tło historyczne
3 Nefi 15:5–8. Przymierze nie jest 
całkowicie wypełnione

Co miał na myśli Jezus, kiedy powiedział: „Albowiem 
przymierze, które zawarłem z moim ludem, nie zostało 
wypełnione do końca”? (3 Nefi 15:8). Jehowa zawarł w 

starożytności przymierze z Abrahamem. Abrahamowi 
zostało obiecane (1) wieczne potomstwo, (2) ziemia 
dziedzictwa i (3) moc kapłańska od Boga. Te obietnice 
zostały dane także potomkom Abrahama (zob. NiP 
132:30–31) i zostaną wypełnione w przyszłości.
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Wprowadzenie
Podczas tej lekcji uczniowie poznają, jaki wpływ mają spory 
na umiejętność odczuwania Ducha. Będą mieli okazję myśleć 
o tych, którzy byli dla nich dobrym przykładem i zastanowić 
się, jak sami mogą być lepszymi przykładami dla ludzi.

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 11:18–41
Jezus Chrystus ustanawia sposób dokonywania chrztu, karci 
za spory i głosi Swoją doktrynę
Napisz słowo spierać się na tablicy i poproś uczniów, aby je 
zdefiniowali (kłótnia, konflikt, niezgoda).

Poproś uczniów, aby wymienili na tablicy niektóre z sytuacji lub 
działań, które mogą stać się przyczyną sporu. (Możesz poprosić 
jednego z uczniów o zapisywanie tych przykładów na tablicy). 
Wykonując to ćwiczenie, unikaj tego, co Starszy Dallin H. Oaks 
z Kworum Dwunastu Apostołów nazwał „technikami przeciw-
nika”, które mogą zachęcić do „dyskusji i polemiki” (The Lord’s 
Way [1991], str. 139).

Przypomnij uczniom, że w rozdziale: 3 Nefi 11 przeczytali o tym, 
jak Jezus Chrystus ukazał się Nefitom, którzy zgromadzili się w 
świątyni. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wer-
setu: 3 Nefi 11:28, pozostali uczniowie niech wskażą na to, o co 
spierali się Nefici. (Aby pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu 
tego wersetu, możesz wyjaśnić, że słowo spierać się oznacza 
kłócić się lub nie zgadzać się).

Zapytaj: Jak myślicie, dlaczego ważne jest unikanie niezgody lub 
kłótni, kiedy rozmawiamy o ewangelii z innymi osobami?

Napisz na tablicy: Chęć spierania się nie pochodzi od Boga, 
ale  … Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos frag-
mentu: 3 Nefi 11:29–30 i poproś uczniów, aby wskazali, od 
kogo pochodzi chęć spierania się. Prawda, którą mogą odna-
leźć, może być wyrażona następująco: Chęć spierania się nie 
pochodzi od Boga, ale od diabła. Możesz zaproponować 
uczniom, aby zaznaczyli tę prawdę w swoich pismach świętych.

Dzień 4. (3 Nefi 15–16)
Uczniowie poznali, że Jezus Chrystus jest źródłem wszyst-
kich praw i przykazań ewangelii. Jeśli zaufamy Jezusowi 
Chrystusowi i okażemy Mu to, przestrzegając Jego przykazań 
i starając się wytrwać do końca, otrzymamy od Niego życie 
wieczne. Kiedy uczniowie studiowali słowa Zbawiciela na 
temat „innych owiec” (3 Nefi 15:21), nauczyli się, że Bóg 
dba o wszystkie Swoje dzieci i się im objawia. Nauczyli się 
także, że Bóg daje wiedzę i prawdę w zależności od naszej 
wiary i posłuszeństwa.

Lekcja do samodzielnego studiowania
3 Nefi 11:18–16:20 (Część 25.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi ucznio-
wie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 3 Nefi 
11:18–16:20 (część 25.), nie zakłada, że musisz ich nauczać 
w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się je-
dynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie 
z podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (3 Nefi 11:18–12:48)
Uczniowie nauczyli się, że chrzest musi być wykonany przez 
osobę, która posiada do tego właściwe upoważnienie, oraz 
musi być wykonany w sposób ustanowiony przez Pana. 
Studiowali także doktrynę Chrystusa i nauczyli się, że Duch 
Święty świadczy o Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie. 
Studiując dane przez Zbawiciela błogosławieństwa oraz wyja-
śnienie wyższego prawa, nauczyli się, że jeśli żyjemy zgodnie 
z naukami Jezusa Chrystusa, będziemy błogosławieni i przy-
gotowani, aby wejść do królestwa niebieskiego. Nauczyli się 
także, że kiedy przychodzimy do Chrystusa i przestrzegamy 
Jego przykazań, możemy się stać do Niego bardziej podobni i 
do naszego Ojca w Niebie, którzy są doskonali.

Dzień 2. (3 Nefi 13)
Z nauk Zbawiciela na temat motywacji podczas dawania 
jałmużny, modlenia się i poszczenia, uczniowie nauczyli się, 
że jeśli dokonujemy prawych uczynków, aby zadowolić Ojca 
Niebieskiego, On nas szczodrze pobłogosławi. Podczas gdy 
studiowali nauki na temat tego, że nie jest możliwe służenie 
dwóm panom, uczniowie nauczyli się następujących zasad: 
Aby Bóg był naszym panem, musimy Go kochać i Jemu 
służyć, ponad wszystkie rzeczy na świecie. Jeśli najpierw po-
szukujemy królestwa Bożego, Pan zaspokoi nasze potrzeby.

Dzień 3. (3 Nefi 14)
Nauki Zbawiciela na temat sprawiedliwego sądzenia pomo-
gły uczniom zrozumieć, że będziemy sądzeni taką miarą, 
jaką sądzimy ludzi. Nauczyli się także, że Ojciec Niebieski 
błogosławi nas, kiedy zwracamy się do Niego o pomoc w 
modlitwie. Uczniowie narysowali obrazki przedstawiające 
nauki Zbawiciela i nauczyli się, że musimy wykonywać wolę 
Ojca Niebieskiego, aby wejść do Jego królestwa.
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Zapytaj: Jak pamiętanie o naukach Zbawiciela z fragmentu: 3 Nefi 
11:29–30 może pomóc wam w sytuacji, która może stać się 
przedmiotem sporu? (Możesz wskazać na konkretne sytuacje wy-
mienione na tablicy lub poprosić uczniów, aby zastanowili się nad 
sytuacją, kiedy ktoś chce kłócić się na temat zasad ewangelii).

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu jednej z ważniejszych kon-
sekwencji spierania się, przeczytaj lub przedstaw następującą wy-
powiedź Prezydenta Jamesa E. Fausta z Rady Prezydenta Kościoła. 
„Tam, gdzie ludzie spierają się ze sobą, Duch Pana odchodzi, bez 
wględu na to, kto jest w błędzie" (Ensign, maj 1996, str. 41).

Możesz zaproponować uczniom, aby zapisali wypowiedź tę na 
marginesie w swoich pismach świętych lub w swoim dzienniku 
do studiowania.

Zapytaj: Czy kiedykolwiek czuliście, jak Duch Pana opuścił was z 
powodu sporu? Jak się wtedy czuliście?

Zwróć uwagę na słowa Zbawiciela, które dotyczą spierania się 
w wersecie: 3 Nefi 11:30: „Moją nauką jest, aby zaprzestano 
takich rzeczy”. Następnie zadaj poniższe pytania:

• W jaki sposób możemy zaprzestać sporów i niezgody?
• W jaki sposób możemy wyrazić odmienne zdanie, nie wszczy-

nając sporu?
• Kiedy czuliście się błogosławieni ze względu na wasze wysiłki, 

aby uniknąć lub zakończyć trwający spór?

Możesz podzielić się doświadczeniem, kiedy czułeś się błogosła-
wiony ze względu na swoje wysiłki, aby uniknąć lub zakończyć 
trwający spór. Poproś uczniów, aby spojrzeli na listę znajdującą 
się na tablicy i wybrali sytuację, w której mogą czuć się skorzy do 
kłótni. Poproś ich, aby zapisali cel, który pomoże im w uniknięciu 
lub zakończeniu sporów w tej sytuacji.

3 Nefi 12–16
Jezus Chrystus naucza zasad, które pomogą Jego dzieciom w sta-
waniu się doskonałymi
Poproś uczniów, aby powstali i wyrecytowali werset: 3 Nefi 12:48. 
Być może będą musieli poćwiczyć ten fragment kilka razy, aż będą 
go płynnie recytować. Poproś uczniów, aby wykorzystali swoje 
pisma święte i wskazali na niektóre z cech doskonałości wymie-
nionych we fragmencie: 3 Nefi 12:1–12, które mają nadzieję 
rozwinąć.

Nasyp trochę soli na łyżkę i poproś uczniów, aby zgadli, co to za 
substancja. Następnie poproś uczniów, aby podeszli, spróbowali ją 
i powiedzieli, co to jest. Po tym, jak uczniowie rozpoznają substan-
cję, poproś ich, aby wymienili kilka zalet soli. Gdy będą odpowia-
dać, upewnij się, że rozumieją, że oprócz doprawianiu smaku, sól 
jest używana jako konserwant, aby zapobiec zepsuciu się mięsa.

Poproś uczniów, aby przeczytali werset: 3 Nefi 12:13 i odszukali, 
kogo Zbawiciel przyrównał do soli. Gdy uczniowie będą udzielać 
odpowiedzi, wyjaśnij, że Zbawiciel mówił nie tylko o osobach, 
które zgromadziły się tego dnia w świątyni, ale o wszystkich, 
którzy zostali ochrzczeni, zawierając z Nim przymierze.

Zapytaj: W jakim sensie my, naśladowcy Jezusa Chrystusa, mo-
żemy być jak sól? (Nasza rolą jest pomoc w zachowaniu i zba-
wieniu ludzi, w ulepszeniu świata poprzez wywieranie dobrego 
wpływu na bliźnich).

Wyjaśnij, że w wersecie: 3 Nefi 12:13 słowo słoność odnosi się nie 
tylko do smaku soli, ale do jej roli jako środka konserwującego.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów Starszego Carlosa E. 
Asaya z Siedemdziesiątych na temat tego, jak sól może stracić 
swój smak:

„Sól nie straci swojej słoności z wiekiem. Traci ona smak poprzez 
zmieszanie jej z czymś innym i przez zanieczyszczenia. Podobnie 
[…] człowiek traci swój smak i wartość, kiedy zanieczyszcza swój 
umysł nieczystymi myślami, kala swoje usta poprzez mówienie 
nieprawdy i błędnie wykorzystuje swoją siłę, aby czynić zło” 
(„Salt of the Earth: Savor of Men and Saviors of Men”, Ensign, 
maj 1980, str. 42).

Zapytaj: Dlaczego musimy starać się być czyści, aby zachęcić 
innych do czynienia dobra?

Pokaż uczniom latarkę. Włącz ją i poproś ich, aby przeczytali 
fragment: 3 Nefi 12:14–16 i odnaleźli, do czego Zbawiciel wyko-
rzystał światło, aby nauczać o roli ludu przymierza w świecie. Za-
nim zaczną czytać ten werset, możesz wytłumaczyć, że stawianie 
pod korcem oznacza stawianie pod naczyniem.

Zapytaj: W jaki sposób członkowie Kościoła, którzy dotrzymują 
swoich przymierzy, mogą być światłem dla bliźnich?

Zakryj latarkę koszykiem lub ręcznikiem i zadaj następujące 
pytania:

• Jakie sytuacje mogą kusić nas, abyśmy zakryli nasze światło?
• W oparciu o werset: 3 Nefi 12:16, dlaczego Zbawiciel chce, 

abyśmy byli dobrym przykładem dla bliźnich? (Kiedy jeste-
śmy dobrym przykładem, możemy pomóc bliźnim w 
oddawaniu chwały Ojcu Niebieskiemu. Możesz zasuge-
rować uczniom, aby zapisali tę zasadę na marginesie swoich 
pism świętych).

• Czyj prawy przykład pomógł ci w zbliżeniu się do Ojca 
Niebieskiego lub wzmocnił twoje pragnienie, aby pełniej żyć 
ewangelią?

Zachęć uczniów, aby jak sól i światło dla świata wybrali bycie 
prawymi przykładami.

Wyjaśnij, że Zbawiciel kontynuował nauczanie Nefitów, że otrzy-
mają prawdziwą nagrodę za przestrzeganie przykazań, jeśli będą 
oddawać chwałę bez obłudy i nie będą w sercu pragnąć ziem-
skich bogactw i nagród. Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do 
pism świętych: 3 Nefi 13:22; 13:31–33; 14:7–8; 15:9; 16:13. 
Poproś uczniów, aby zapoznali się z tymi fragmentami i wskazali 
na niektóre z nagród, które obiecał Ojciec Niebieski, jeśli w sercu 
skoncentrujemy się, że będziemy wiedli prawe życie. Po wyzna-
czonym czasie, poproś ich podzielili się tym, co znaleźli.

Podziel się z uczniami świadectwem, że Ojciec Niebieski i Jezus 
Chrystus pomagają i błogosławią im, gdy dokładają starań, aby 
nie spierać się i być prawymi przykładami dla świata.

Następna część (3 Nefi 17–22)
Powiedz uczniom, że kiedy będą studiować rozdziały: 3 Nefi 
17–22, dowiedzą się, że Jezus Chrystus zapłakał, kiedy był z 
dziećmi Nefitów. Poproś ich, aby poszukali odpowiedzi na poniż-
sze pytania: Co dla nich uczynił? Jakich innych cudów dokonał, 
kiedy służył pośród Nefitów?
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Wprowadzenie
Na koniec pierwszego dnia pobytu pośród Nefitów Zba-
wiciel dostrzegł, że wielu z nich nie zrozumiało w pełni 
Jego słów. Nauczał ich, w jaki sposób otrzymać lepsze 
zrozumienie i podkreślił, jak ważna jest modlitwa i 

rozważanie. Kiedy ogłosił, że odchodzi, ludzie zapłakali. 
Przepełniony współczuciem pozostał z nimi jeszcze jakiś 
czas — uzdrawiał chorych, modlił się za lud i błogosła-
wił jego dzieci. Nefitów przepełniła radość.

LEKCJA 126

3 Nefi 17

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 17:1–3
Jezus instruuje Nefitów, aby rozważali Jego słowa i modlili się o ich zrozumienie
Poproś uczniów, aby wyobrazili siebie w następującej sytuacji: Wraz z kolegą siedzicie w 
pierwszym rzędzie podczas konferencji generalnej lub konferencji obszaru, na której prze-
mawia prorok. Będąc tam, macie okazję go spotkać osobiście. Po zakończeniu konferencji 
wracacie do domu.

• Jak myślicie, o czym byście rozmawiali ze swoim kolegą po tym spotkaniu?

Przypomnij uczniom, że Jezus Chrystus nauczał Nefitów przez niemal cały dzień. Kiedy 
przygotowywał się, aby ich opuścić, dostrzegł, że wielu z nich nie w pełni zrozumiało 
Jego nauki. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 17:1–3 i odszukali, 
co Zbawiciel powiedział Nefitom, że powinni zrobić, aby uzyskać lepsze zrozumienie 
Jego słów. (Możesz zaproponować, aby uczniowie podkreślili to, co odnajdą). Po tym, jak 
uczniowie podzielą się tym, co odszukali, zapytaj:

• Czym jest rozważanie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Henry’ego B. 
Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła. Poproś uczniów, aby uważnie słuchali jego nauk na 
temat rozważania.

„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” („Służ z Duchem”, Ensign lub Liahona, listopad 2010, 
str. 60).

• Jak równoczesne rozważanie i modlitwa mogą nam pomóc w zrozumieniu tego, czego 
uczymy się w Kościele lub na seminarium?

Zwróć uwagę uczniów na radę, która znajduje się w wersecie: 3 Nefi 17:3, zgodnie z którą 
Nefici powinni „[przygotować] swe umysły na jutro”, kiedy Pan do nich powróci, aby ich 
dalej nauczać.

• Co dana osoba może zrobić, aby przygotować swój umysł na uczestnictwo w spotka-
niach kościelnych lub seminarium?

• Jaką to robi dla nas różnicę, jeśli przygotujemy nasze umysły na takie możliwości 
nauczania?

Aby pomóc uczniom w rozpoznaniu zasady nauczanej we fragmencie: 3 Nefi 17:1–3, 
napisz następujące zdanie na tablicy i poproś uczniów, aby je uzupełnili na podstawie tego, 
czego się nauczyli.

Kiedy rozważamy i modlimy się do Ojca, możemy…

Mimo że uczniowie mogą użyć różnych słów, powinni odnaleźć następującą prawdę: 
Kiedy rozważamy i modlimy się do Ojca, możemy otrzymać większe zrozumienie.

Napisz na tablicy:
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Przygotowałem mój umysł na uczestnictwo w spotkaniu kościelnym lub seminarium

Rozważyłem to, co usłyszałem w kościele lub podczas seminarium

Pomodliłem się o to, co usłyszałem w kościele lub podczas seminarium

Poproś uczniów, aby wybrali jedną z czynności zapisanych na tablicy. Daj im czas na za-
stanowienie się, (1) w jaki sposób to uczynili i (2) jak to im pomogło w zdobyciu większej 
wiedzy na spotkaniu kościelnym lub seminarium. Poproś kilku uczniów, aby podzielili się 
swoimi odpowiedziami z resztą klasy. Zachęć uczniów, aby rozważyli, w jaki sposób mogą 
poprawić się w jednej z tych trzech czynności i niech zaplanują, co zrobią, aby to osiągnąć. 
Możesz zasugerować im, aby zapisali swoje cele w notatniku lub dzienniku do studiowania. 
Powiedz uczniom, że podczas kolejnej części lekcji będą mieli okazję poćwiczyć rozważanie.

3 Nefi 17:4–25
Zbawiciel uzdrawia chorych spośród Nefitów, modli się za nich do Ojca oraz 
błogosławi ich dzieci
Pokaż ilustrację: Jezus naucza na zachodniej półkuli (62380; Album Ewangelia w malarstwie 
[2009], nr 82). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: 3 Nefi 17:4. Wskaż na 
wyrażenie: „a teraz odchodzę […] do Ojca”. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że spę-
dzili dzień ze Zbawicielem, a On w pewnym momencie oświadczył, że nadszedł czas, że 
musi odejść. Poproś kilku uczniów, aby podzielili się tym, co by czuli w takiej sytuacji. Po-
proś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: 3 Nefi 17:5, a pozostałych uczniów 
o wskazanie na to, jak zachowali się Nefici, kiedy Zbawiciel powiedział im, że zamierza ich 
opuścić.

Wyjaśnij, że wydarzenia opisane w rozdziałach: 3 Nefi 17 i 18 nie miałyby miejsca, gdyby 
nie prawe pragnienia, które przepełniały serca Nefitów. Poniższe ćwiczenie ma na celu 
pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu miłości, jaką Jezus Chrystus darzył zgromadzony 
lud oraz w samodzielnym odszukaniu w pismach świętych prawd o charakterze Jezusa 
Chrystusa. Napisz na tablicy następujące odsyłacze do pism i poproś uczniów, aby zapisali 
je w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania:

3 Nefi 17:6–10

3 Nefi 17:11–18

3 Nefi 17:19–25

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„Człowiek, który wiedzie życie na wzór Chrystusa, jest wspaniałym, najszczę-
śliwszym i wielce błogosławionym człowiekiem. Nie ma to związku z docze-
snym bogactwem, władzą czy prestiżem. Jedynym prawdziwym testem 
wspaniałego, wielce błogosławionego człowieka i odczuwanej radości jest 
to, jak bardzo nasze życie odzwierciedla Mistrza, Jezusa Chrystusa. On jest 
właściwą drogą, pełnią prawdy i obfitym w bogactwo życiem” („Jesus Christ 

— Gifts and Expectations”, Ensign, grudzień 1988, str. 2).

Daj uczniom 5–10 minut na przeczytanie po cichu każdego z wersetów, które zapisałeś na 
tablicy. Poproś ich, aby odszukali prawdy określające charakter Zbawiciela. Podczas studio-
wania powinni odnaleźć przynajmniej jedną prawdę w każdym wersecie. Poproś ich, aby 
zapisali, co znaleźli.

Po tym, jak uczniowie ukończą to ćwiczenie, poproś kilku z nich, aby podeszli do tablicy 
i zapisali prawdę, której nauczyli się o Zbawicielu w danym wersecie. Następnie zadaj im 
następujące pytania:

• Dlaczego jest ważne, abyśmy znali te prawdy o Zbawicielu?

• Jaki znaleźliście dowód na to, że Zbawiciel jest wrażliwy na nasze potrzeby i pragnienia?

• Co w tym zapisie wywarło na was największe wrażenie? Dlaczego?

• Jak myślicie, dlaczego ci ludzie byli przepełnieni radością? (Zob. 3 Nefi 17:18).

• Jak myślicie, dlaczego radość Zbawiciela była pełna? (Zob. 3 Nefi 17:20).

Poproś uczniów, aby podsumowali to, czego się nauczyli z fragmentu: 3 Nefi 17:6–25. 
Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi. Jedna z prawd, którą mogą wskazać, brzmi: 
Zbawiciel ma dla nas wielkie współczucie. Zapisz ją na tablicy. Możesz zaproponować 
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uczniom, aby zapisali tę lub inną odszukaną prawdę na marginesie swoich pism świętych 
obok wersetu: 3 Nefi 17:6.

Aby pomóc uczniom docenić, jak zrozumienie charakteru Jezusa Chrystusa pomaga 
wzmocnić naszą wiarę, przeczytaj następujące zdanie:

„Możesz wykazać się wiarą w Chrystusa, kiedy masz pewność, że On istnieje, masz wła-
ściwe wyobrażenie o Jego charakterze i wiedzę, którą wykorzystujesz, gdy starasz się żyć 
wedle Jego woli” (Oddani wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 175).

• Jak zrozumienie miłosiernej natury Zbawiciela pomaga wam w wykazaniu się wiarą 
w Niego?

Zwróć ich uwagę na wyrażenie: „[cierpiący] z różnych przyczyn” w wersecie: 3 Nefi 17:9.

• O jakich „różnych” dolegliwościach może być tu mowa? (Wszelkiego rodzaju: fizycz-
nych, emocjonalnych, umysłowych i duchowych).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy istnieje powód, dla którego „cierpią” i jeśli mieliby 
szansę, aby Zbawiciel ich osobiście pobłogosławił tym, o co by Go poprosili. Przypomnij 
im, że mimo iż Zbawiciel nie jest pośród nas i nie służy nam osobiście, Jego moc, aby bło-
gosławić i uzdrawiać, jest dostępna dzięki kapłaństwu.

• Do kogo się zwracacie z prośbą o błogosławieństwo kapłańskie?

• Kiedy ostatni raz odczuliście uzdrowicielską moc Zbawiciela w waszym życiu?

Przypomnij uczniom zasadę rozważania, o której dyskutowali na początku lekcji. Zasugeruj 
im, że jednym ze sposobów, w jaki można rozważać, jest wyobrażanie siebie w sytuacji, 
która jest opisana w czytanym przez nich fragmencie. Poproś uczniów, aby wyobrazili so-
bie, że są pośród Nefitów w czasach, kiedy miały miejsce wydarzenia opisane w rozdziale: 
3 Nefi 17. Daj uczniom czas na zapisanie w notatnikach lub dziennikach do studiowania, 
co by usłyszeli, zobaczyli, poczuli lub czego nauczyli się, gdyby byli pośród Nefitów i mieli 
okazję przebywać ze Zbawicielem. Możesz zasugerować, aby napisali o „cierpieniu”, 
które chcieliby z pomocą Zbawiciela przezwyciężyć. Kiedy ukończą to ćwiczenie, możesz 
poprosić kilku z nich o podzielenie się z innymi uczniami tym, co zanotowali. Upewnij się, 
że rozumieją, że nie powinni czuć się zobowiązani do podzielenia się czymkolwiek, co jest 
zbyt osobiste lub prywatne.

Gdy kilku z nich podzieliło się tym, co napisali, możesz poprosić jednego lub dwóch 
uczniów, aby opowiedziało o tym, co pomogło im zrozumieć, że Jezus Chrystus ich kocha 
i jest wobec nich miłosierny. Zachęć uczniów, aby rozważyli tę lekcję i aby zaufali miłosier-
dziu Zbawiciela, kiedy będą zwracać się do Niego o pomoc w zakresie swoich pragnień, 
słabości, bolączek i prób.

Wizualizacja
Używanie wyobraźni 
jest jednym ze sposo-
bów na studiowanie 
pism świętych, który 
pomaga uczniom w 
analizie, zrozumieniu 
i zastosowaniu tego, 
czego się uczą. Pomóż 
uczniom w zrozumieniu, 
czym jest wyobrażanie 
sobie wydarzeń z pism 
świętych, poprzez zachę-
cenie ich, aby wyobrazili 
sobie ludzi, miejsca i 
wydarzenia, o których 
przeczytali. Jednym ze 
sposobów, w jaki ucznio-
wie mogą to osiągnąć, 
jest wyobrażanie sobie, 
że uczestniczą w czyta-
nej przez nich historii.
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Wprowadzenie
Na zakończenie pierwszego dnia posługi pośród Nefi-
tów Jezus Chrystus udzielił im sakramentu. Przykazał 
im, aby spożywali sakrament, zawsze modlili się do Ojca 
i wspierali wszystkich ludzi. Zbawiciel obiecał wspaniałe 

błogosławieństwa wszystkim tym, którzy będą temu po-
słuszni. Następnie pouczył dwunastu nefickich uczniów 
na temat ich posługi w Kościele. Zanim wstąpił do nie-
bios, dał im moc nadawania daru Ducha Świętego.
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3 Nefi 18

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 18:1–14
Jezus Chrystus udziela sakramentu Nefitom
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Geralda N. Lunda z Sie-
demdziesiątych. (Powiedz uczniom, że imię Czenkusch wymawia się jako „CZEN- kusz”). 
Zachęć uczniów, aby wyobrazili sobie, że są alpinistą, o którym wspomniał Starszy Lund.

„Jakiś czas temu przeczytałem dość interesujący artykuł w magazynie lekarskim na temat 
wspinaczki górskiej. […]

Była w nim mowa o człowieku o imieniu Czenkusch, który prowadzi szkołę wspinaczki. 
[…] Tłumaczył on w wywiadzie, na czym polega asekuracja 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 najlepsze, 
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 [Don], 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 pamiętasz ’” [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).

• Jak myślicie, dlaczego według tego alpinisty prezenty materialne dla jego wybawcy nie 
stanowiłyby adekwatnej formy okazania wdzięczności?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 3 Nefi 18:1–7 i odszukanie, o co po-
prosił Zbawiciel Nefitów, a dzięki czemu zawsze będą o Nim pamiętać. (Możesz zapropo-
nować, aby uczniowie podkreślili słowa: na pamiątkę oraz pamiętać w wersecie: 3 Nefi 18:7). 
Po tym, jak uczniowie podzielą się tym, co odnaleźli, zapytaj:

• Jak przyjmowanie sakramentu pomaga nam pamiętać o ofierze, jaką złożył za nas 
Zbawiciel?

• W oparciu o werset: 3 Nefi 18:7, o czym mieli pamiętać Nefici, spożywając chleb?

Daj uczniom chwilę czasu na przypomnienie sobie treści fragmentu: 3 Nefi 11:14–15. 
 Następnie zadaj poniższe pytania:

• Dlaczego pamiętanie o ofierze, jaką Zbawiciel złożył ze Swojego ciała, mogło być zna-
czące dla Nefitów?

• Mimo że w przeciwieństwie do Nefitów nie ujrzeliście ran Zbawiciela, dlaczego ważne 
jest, abyście przyjmowali sakrament „na pamiątkę [Jego] ciała”? (NiP 20:77).

• Co możecie zrobić, aby zawsze pamiętać o Zbawicielu?

Napisz na tablicy następujące wyrażenie: Kiedy przyjmujemy sakrament, świadczymy Ojcu, że…
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Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 3 Nefi 18:8–11 i odszukanie słów lub 
wyrażeń, które pomogą im uzupełnić zapisane na tablicy zdanie. Poproś kilku uczniów, aby 
podzieliło się wynikami swoich poszukiwań. (Mogą oni dokończyć to zdanie w następujący 
sposób: Kiedy przyjmujemy sakrament, świadczymy Ojcu, że zawsze będziemy pamię-
tać o Jezusie Chrystusie. Inna możliwa odpowiedź może brzmieć: Kiedy przyjmujemy 
sakrament, świadczymy Ojcu, że będziemy czynić wszystko, co nakazał Zbawiciel).

Możesz skorzystać z poniższych pytań, aby pomóc uczniom w zrozumieniu i docenieniu 
roli, jaką ma sakrament w przypominaniu nam o Zbawicielu:

• O jakich wydarzeniach z życia i posługi Zbawiciela możemy rozmyślać podczas ob-
rzędu sakramentu? (Przykładowe odpowiedzi: Jego śmierć i zadość czyniąca ofiara, Jego 
skromne narodziny, cuda i nauki, Jego pełna miłości troska o innych ludzi i posłuszeń-
stwo, jakie okazywał Ojcu Niebieskiemu).

• Mimo że przyjęcie sakramentu zajmuje dosłownie kilka chwil, skutki związane z przygo-
towaniem i udziałem w tym obrzędzie są wieczne. Co możemy zrobić, aby zawsze pamię-
tać o Zbawicielu nie tylko po tym, jak przyjęliśmy sakrament, ale także podczas tygodnia?

• Jak przyjmowanie sakramentu ze szczerym zamiarem i należną uwagą może nam pomóc 
w pamiętaniu o Zbawicielu podczas tygodnia?

• Jakie znaczenie ma sakrament, jeśli zapomnimy o Zbawicielu?

• W oparciu o wersety: 3 Nefi 18:7, 11, co obiecał Zbawiciel tym, którzy przyjmują sakra-
ment i o Nim pamiętają? (Kiedy przyjmujemy sakrament i zawsze pamiętamy o 
Zbawicielu, Jego Duch jest z nami).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 18:12–14, a następnie 
innego ucznia o przeczytanie na głos fragmentu: Helaman 5:12. Pozostali uczniowie niech 
śledzą tekst i zastanowią się, co łączy te dwa fragmenty.

• W jaki sposób regularne przyjmowanie sakramentu może pomóc w budowaniu waszego 
życia na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus?

Aby pomóc uczniom w pamiętaniu o Jezusie Chrystusie, poproś ich, aby przez tydzień 
zapisywali w swoich notatnikach, dziennikach do studiowania lub osobistych pamiętni-
kach, co robią, aby pamiętać o Zbawicielu. Zachęć ich, aby zapisali, o czym myśleli podczas 
sakramentu lub jak pamiętanie o Zbawicielu wpłynęło na ich myśli, słowa i czyny.

Podczas kolejnych kilku lekcji zachęcaj uczniów, aby zapisywali swoje myśli na ten temat 
każdego dnia. Każdego dnia w tygodniu możesz wyznaczyć im kilka minut na początku 
lekcji, aby zapisywali, co robią, aby pamiętać o Zbawicielu.

3 Nefi 18:15–25
Jezus naucza Nefitów, aby nie ustawali w modlitwie do Ojca i aby się często 
zbierali
Podziel uczniów na pary. Zachęć każdą z par, aby przeczytała fragment: 3 Nefi 18:15–21 
i odszukała, co powiedział Zbawiciel, że powinniśmy robić, aby oprzeć się pokusie. Kiedy 
skończą czytać, poproś każdą z par, aby podsumowała w jednym zdaniu to, co pomoże 
oparciu się pokusie. Poproś kilka par, aby podzieliło się swoimi przemyśleniami. (Mimo że 
uczniowie mogą użyć różnych słów w swoim podsumowaniu, powinni odnaleźć następu-
jącą prawdę: Jeśli będziemy rozważni i zawsze modlili się do Ojca, możemy oprzeć 
się pokusom Szatana).

• Jak myślicie, co oznacza słowo czuwajcie w wersecie: 3 Nefi 18:18? (Bycie ostrożnym, 
bacznym, uważnym w sensie duchowym).

• Jak myślicie, dlaczego bycie czujnym i przepełnionym modlitwą jest niezbędne do opar-
cia się pokusie?

Zaznacz, że: 3 Nefi 18:15, 20–21 to fragment do opanowania. Możesz zaproponować 
uczniom, aby podkreślili ten fragment, co pomoże im go odszukać.

• W jaki sposób modlitwa pomaga nam w byciu czujnym i uważnym, kiedy Szatan stara 
się nas kusić?

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania odpowiedzieli 
na jedno z następujących pytań. (Możesz napisać te pytania na tablicy lub powoli je prze-
czytać, aby uczniowie je zapisali).

3 Nefi 18:15, 
20–21 to fragment do 
opanowania. Zapoznaj 
się z pomysłem dotyczą-
cym nauczania, który 
znajduje się na końcu 
tej lekcji, aby pomóc 
uczniom w zapamiętaniu 
tego fragmentu.
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• W jaki sposób modlitwa pomaga wam w opieraniu się pokusom Szatana?

• W jaki sposób możecie udoskonalić swoje osobiste modlitwy?

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście dzięki rodzinnej modlitwie?

• Jak możecie pomóc waszym rodzinom w odmawianiu regularnych i szczerych modlitw?

Jeśli czas na to pozwala, możesz poprosić kilku uczniów, aby podzielili się z klasą tym, co 
napisali.

Poproś uczniów, aby pomyśleli o kimś, komu chcieliby pomóc zbliżyć się do Zbawiciela. 
Napisz poniższą zasadę na tablicy i zachęć uczniów, aby też ją zapisali: Kiedy służymy 
bliźnim, pomagamy im przyjść do Chrystusa. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu 
fragment: 3 Nefi 18:22–24.

• Co, zgodnie z prośbą Zbawiciela, mamy zrobić, aby pomóc bliźnim przyjść do Niego? 
(Nie powinniśmy nikomu odmawiać udziału w naszych spotkaniach kościelnych i po-
winniśmy często się za nich modlić).

• Zbawiciel powiedział, że jest On światłem, które mamy okazywać światu. W jaki sposób 
każdy z nas może emanować światłem Zbawiciela w swoim życiu?

Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Roberta D. Halesa z Kworum Dwunastu 
Apostołów. Poproś uczniów, aby wskazali, co — zgodnie ze słowami Starszego Halesa — 
zdarzy się, kiedy będziemy wieść prawe życie.

„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 bezpiecz-
nego portu?” („That Ye May Be the Children of Light” [Brigham Young 

University fireside address, 3 listopada 1996], str. 8, speeches. byu. edu).

• Co myślicie, kiedy zastanawiacie się nad pytaniem: „Czy to by nie uradowało Jezusa, 
gdyby nasze światło jaśniało tak jasno, że osoby podążające za nami, podążałyby jedno-
cześnie za Zbawicielem?”.

Wyjaśnij, że modlenie się za bliźnich, zapraszanie ich do uczestniczenia w spotkaniu ko-
ścielnym i życie na wzór Chrystusa, to sposoby na to, aby im służyć. Poproś kilku uczniów, 
aby podzielili się doświadczeniem, kiedy ich światło Zbawiciela jaśniało na tyle mocno,  
że pomogli komuś przyjść do Niego.

3 Nefi 18:26–39
Zbawiciel naucza Swoich uczniów, aby troszczyli się o wszystkich ludzi
Podsumuj fragment: 3 Nefi 18:26–39, tłumacząc, że kiedy Zbawiciel przemówił do ludu, 
zwrócił się do wybranych przez Siebie dwunastu uczniów i pouczył ich, aby prowadzili i 
kierowali sprawami Kościoła. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetu: 3 Nefi 18:32 
i odszukanie, w jaki sposób powinniśmy traktować osoby, które odstąpiły od wiary.

• Dlaczego ważne jest okazywanie troski tym, którzy odstąpili od wiary?

Możesz podzielić się doświadczeniem, w którym służyłeś jednemu z dzieci Boga i pomo-
głeś mu przyjść do Chrystusa.

Fragment do opanowania — 3 Nefi 18:15, 20–21
Uwaga: Ze względu na długość tej lekcji możesz rozpocząć kolejną lekcję od tego ćwiczenia, 
które pomoże w opanowaniu fragmentu z pisma świętego. Możesz je także wykorzystać 
w momencie, kiedy będziesz miał wystarczająco dużo czasu na powtórzenie niektórych 
fragmentów do opanowania.

Przez kilka minut pomóż uczniom w zapamiętaniu wersetów: 3 Nefi 18:15, 20–21. Napisz 
te trzy wersety na tablicy i niech uczniowie przeczytają je na głos. Po wyznaczonym czasie 
stopniowo wycieraj niektóre z wyrazów, a uczniowie niech starają się wyrecytować te frag-
menty. Niech uczniowie ćwiczą recytowanie, aż wszystkie słowa zostaną starte z tablicy.
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Wprowadzenie
Kiedy Zbawiciel ukończył Swoją pierwszą wizytę pośród 
Nefitów, ludzie przez całą noc rozgłaszali o Nim wieści. 
(Wydarzenia zapisane w rozdziałach: 3 Nefi 11–18 miały 
miejsce tego samego dnia). Przez całą noc rzesze ludzi 
„wędrowały […], 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. Jezus Chrystus ponownie ukazał się 
i przykazał im, aby modlili się, a w tym czasie modlił się 
za nich do Swojego Ojca. Z powodu swej wiary, dwuna-
stu uczniów zostało oczyszczonych. Jezus modlił się, aby 
zarówno uczniowie, jak i osoby, które uwierzą w ich 
słowa, byli jednością z Nim i Jego Ojcem.

LEKCJA 128

3 Nefi 19

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 19:1–14
Dwunastu uczniów wypełnia przykazanie Zbawiciela i służy zgromadzonej rzeszy
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, co by zrobili lub co by czuli, gdyby Jezus Chrystus 
miał jutro odwiedzić świątynię (lub centrum palika, centrum miasta lub inne miejsce na 
tyle oddalone, że przyjazd tam wymagałby wysiłku ze strony uczniów).

• Z jakiego środka transportu byście skorzystali?

• Kogo chcielibyście ze sobą zabrać?

• Jak przygotowalibyście się na to spotkanie?

Przypomnij uczniom, że pod koniec pierwszej wizyty Zbawiciela u Nefitów, Pan zachęcił 
ludzi, aby powrócili do swoich domów i rozważali Jego nauki oraz modlili się na ich temat, 
aby byli przygotowani na Jego wizytę następnego dnia (zob. 3 Nefi 17:3). Poproś uczniów 
o przeczytanie po cichu fragmentu: 3 Nefi 19:1–3 i odszukanie, jak zareagowali Nefici na 
obietnicę Zbawiciela, że nazajutrz powróci do nich. Gdy uczniowie podzielą się tym, co 
odnaleźli, podsumuj fragment: 3 Nefi 19:4–8, wyjaśniając, że po tym, jak lud zgromadził 
się ponownie następnego dnia, dwunastu uczniów podzieliło ludzi nad dwanaście grup 
i nauczało ich. Kiedy powiedzieli zgromadzonym, aby uklęknęli i modlili się, uczniowie 
także modlili się, a następnie nauczali ich tych samych prawd, których nauczał Zbawiciel 
poprzedniego dnia. Następnie uczniowie ponownie uklękli do modlitwy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 19:8–9. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, o co modlili się uczniowie.

• Czego uczniowie ci pragnęli najbardziej?

• Dwunastu uczniów miało zająć się sprawami Kościoła pośród Nefitów po odejściu 
 Zbawiciela. Jak myślicie, dlaczego potrzebowali Ducha Świętego w swej posłudze?

• Kiedy modlicie się, czego pragniecie najbardziej?

• Czy modlicie się o Ducha Świętego? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 19:10–12. Kiedy uczeń 
ten skończy czytać, wyjaśnij, że drugi chrzest jest wyjątkowy. Mimo że Nefici zostali już 
ochrzczeni na odpuszczenie grzechów i byli godni przebywania w obecności Jezusa Chry-
stusa, Zbawiciel przykazał im, aby zostali ponownie ochrzczeni, ponieważ Kościół został 
zorganizowany na nowo.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 19:13–14. Pozostali 
niech śledzą tekst i odszukają, jakie błogosławieństwa otrzymali uczniowie Jezusa w odpo-
wiedzi na ich prawe pragnienia. Aby zwiększyć w uczniach pragnienie odczuwania Ducha 
Świętego w ich życiu, przeprowadź następujące ćwiczenie:

Podziel uczniów na pary. Poproś każdą z par o wypisanie w swoich notatnikach lub dzien-
nikach do studiowania tego, co Duch Święty daje tym, którzy wiodą prawe życie. Następnie 
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poproś uczniów, aby porównali swoje listy z następującą wypowiedzią Starszego Roberta 
D. Halesa z Kworum Dwunastu Apostołów. (Przed rozpoczęciem lekcji rozdaj kopie tego 
cytatu lub napisz go na tablicy). Poproś uczniów, aby dopisali do swoich list to, czego nauczą 
się z tej wypowiedzi.

„Duch Święty […] jest źródłem naszego świadectwa o Ojcu i Synu. […]

Potrzebujemy Ducha Świętego jako naszego stałego towarzysza, aby pomagał 
nam dokonywać lepszych wyborów w sytuacjach, przed którymi codziennie 
stajemy. […] Towarzystwo Ducha da im [naszej młodzieży] siłę, żeby oprzeć 
się złu, a kiedy jest to konieczne, odpokutować i powrócić na prostą i wąską 
ścieżkę. […] Każdy z nas potrzebuje fortyfikacji dostępnej dzięki Duchowi 

Świętemu. […] Posiadanie Ducha Świętego pomaga członkom rodziny dokonywać mądrych 
wyborów — wyborów, które pomogą im wrócić wraz z ich rodzinami do ich Ojca w Niebie 
i Jego Syna Jezusa Chrystusa, aby żyć z Nimi wiecznie” („Przymierze chrztu: Być w Króle-
stwie i być z Królestwa”, Liahona, styczeń 2001, str. 8).

• W jaki sposób błogosławieństwa, które wymieniliście, mogą pomóc młodzieży Kościoła?

Poproś uczniów, aby spojrzeli na stworzone przez siebie listy błogosławieństw i zastano-
wili się, co muszą zrobić, aby błogosławieństwa te otrzymać. Poproś ich, aby przeczytali po 
cichu wersety: 3 Nefi 19:9, 13 i wskazali na zasadę, która odnosi się do otrzymania wpływu 
Ducha Świętego. Poproś uczniów, aby zapisali tę zasadę. Następnie poproś kilku z nich, 
aby podzielili się tym, co odszukali. (Uczniowie mogą podzielić się następującą zasadą: 
Nasze prawe pragnienia i modlitwy czynią nas godnymi otrzymania wpływu Ducha 
Świętego).

• Kiedy wasze prawe pragnienia i modlitwy pomogły wam odczuwać wpływ Ducha?

Zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie. Poproś uczniów, aby przepisali to zdanie 
i uzupełnili je własnymi słowami.

Okażę mojemu Ojcu Niebieskiemu pragnienie otrzymania towarzystwa Ducha Świętego 
poprzez…

3 Nefi 19:15–36
Zbawiciel ukazuje się i modli się za ludzi, aby zostali oczyszczeni ze względu 
na wiarę, którą posiadają
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 19:15–16. Wskaż na to, 
że podczas gdy ludzie klęczeli, usłyszeli trzy różne modlitwy, które złożył Jezus Chrystus za 
Swoich uczniów i zgromadzony lud. (Wyjaśnij, że w dalszej części lekcji, uczniowie będą 
mieli okazję zapoznać się z trzecią modlitwą ofiarowaną przez Zbawiciela).

Przed lekcją napisz na tablicy następujące odnośniki do pism świętych i pytania (lub przy-
gotuj je na kartkach, które rozdasz uczniom):

3 Nefi 19:17–18, 24–26, 30

3 Nefi 19:19–23

3 Nefi 19:27–29

Czego możecie nauczyć się na temat modlitwy na podstawie tego fragmentu?

Jak możecie zastosować to, czego nauczyliście się z tych wersetów, do swoich osobistych modlitw?

Podziel klasę na grupy składające się z trzech uczniów. (Jeśli twoja klasa liczy niewielu 
uczniów, możesz podzielić ich na mniejsze grupy). Przydziel każdemu uczniowi w grupie 
po jednym z fragmentów, które zapisałeś na tablicy. Powiedz uczniom, że każdy z nich 
powinien być przygotowany, aby udzielić odpowiedzi swojej grupie na pytania zapisane 
na tablicy.

Po wyznaczonym czasie poproś uczniów, aby podzielili się odpowiedziami na te pytania z 
członkami swoich grup. Bądź przygotowany, aby gdy uczniowie zapytają, dlaczego Nefici 
modlili się do Zbawiciela, udzielić im odpowiedź na to pytanie (zob. 3 Nefi 19:18). Zwróć 
ich uwagę na to, że w tej wyjątkowej sytuacji, uczniowie modlili się do Jezusa Chrystusa, 
ponieważ był pośród nich obecny i reprezentował Ojca (zob. 3 Nefi 19:22).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 19:31–34. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i zastanowią się, dlaczego modlitwa Zbawiciela wywarła na 
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zgromadzonych Nefitach ogromne wrażenie. Poproś kilku uczniów, aby podzielili się tym, 
co odnaleźli. Podczas gdy uczniowie mogą nauczyć się wielu prawd od siebie nawzajem, 
kiedy dzielą się tym, co zapisali, poniższe ćwiczenie kładzie nacisk na dwie zasady, które 
być może sami zauważą podczas studiowania.

Napisz na tablicy: Kiedy wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa,…

Poproś uczniów, aby w ciszy zapoznali się z wersetem: 3 Nefi 19:28 i na jego podstawie 
postarali się dokończyć zdanie napisane na tablicy. (Poproś uczniów, aby zapisali swoje 
odpowiedzi. Uczniowie mogą dokończyć powyższe zdanie w następujący sposób: Kiedy 
wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa, możemy zostać oczyszczeni).

• Co to znaczy być oczyszczonym? Jak wykazywanie się wiarą w Jezusa Chrystusa nas 
oczyszcza?

• W jaki sposób uczniowie wykazywali się wiarą podczas wydarzeń zapisanych w roz-
dziale: 3 Nefi 19?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że możemy zostać oczyszczeni przez Ducha Świętego, 
przypomnij im, że dwunastu Nefitów otrzymało Ducha Świętego i zostało „[napełnio-
nych] ogniem” (3 Nefi 19:13). Wyjaśnij, że wyrażenie „napełnieni ogniem” jest sym-
boliczne i odnosi się do błogosławieństwa bycia oczyszczonym poprzez wpływ Ducha 
Świętego.

Poproś uczniów, aby ponownie przeczytali po cichu wersety: 3 Nefi 19:23, 29 i odnaleźli 
inne błogosławieństwa, które otrzymają osoby, które mają ze sobą Ducha Pana. (Gdy 
uczniowie przeczytają te wersety, możesz im doradzić, aby podkreślili w nich wyrażenie 
„abyśmy stanowili jedność”).

• W jakim sensie Jezus Chrystus i Ojciec stanowią jedność? (Są dwiema oddzielnymi i 
namacalnymi istotami, ale łączy ich cel i doktryna. Są w doskonały sposób zjednoczeni 
w realizacji Boskiego planu zbawienia Ojca Niebieskiego).

• Co to dla nas oznacza, że powinniśmy stanowić jedność z Bogiem Ojcem i Synem?

• Czego wersety: 3 Nefi 19:23, 29 uczą nas na temat procesu stawania się jednością z 
Bogiem i Jego Synem? (Poprzez wiarę możemy zostać oczyszczeni i stać się jednym 
z Jezusem Chrystusem, tak jak On jest jednym ze Swoim Ojcem).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego D. Todda Christoffersona 
z Kworum Dwunastu Apostołów. Pozostali uczniowie niech wskażą sposoby, dzięki którym 
możemy zjednoczyć się z Ojcem i Synem:

„Jezus osiągnął doskonałą jedność z Ojcem, poddając siebie samego, ciało i 
ducha woli Ojca. Jego posługa zawsze miała jasny cel, ponieważ nie było w 
Nim sprzecznych czy rozpraszających uwagę myśli. Mówiąc o Swoim Ojcu, 
Jezus powiedział: ‘Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba’ (Ew. Jana 
8:29). […]

Z pewnością nie będziemy jednością z Bogiem i Chrystusem dopóki ich 
wola i cel nie stanie się naszym największym pragnieniem. Takiego podporządkowania 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 powie-
dzieć, że On jest w nas, jak Ojciec jest w Nim” („Aby byli jedno, jak my”, Liahona, listopad 
2002, str. 72, 73).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 19:35–36 i zastanowili się nad 
mocą swoich modlitw. Złóż im obietnicę, że każdy z nas może otrzymać więcej duchowych 
doświadczeń i bardziej zjednoczyć się zarówno z Ojcem, jak i Synem, jeśli tylko wzmoc-
nimy swoją wiarę i będziemy szczerze modlić się o towarzystwo Ducha.
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Komentarz i tło historyczne
3 Nefi 19:18, 22. „Modlili się do Jezusa”

Z pism świętych i nauk proroków w dniach ostatnich 
dowiadujemy się, że mamy czcić Boga Ojca i modlić się 
tylko do Niego. Nie powinniśmy modlić się do Jezusa 
Chrystusa. Zbawiciel nauczał Nefitów: „Dlatego nie 
ustawajcie, modląc się do Ojca w imię Moje” (3 Nefi 
18:19). Jednakże wkrótce po tym, jak Zbawiciel nauczył 
swoich nefickich uczniów tej doktryny, oni modlili się 
bezpośrednio o Niego (zob. 3 Nefi 19:18). Jezus powie-
dział, że uczynili to, ponieważ On był z nimi (zob. 3 Nefi 
19:22). Starszy Bruce R. McConkie z Kworum Dwunastu 

Apostołów wyjaśnił, że to była jedyna w swoim rodzaju 
sytuacja — wyjątkowa okazja:

„To, co miało miejsce, zdarzyło się tylko raz i z bardzo 
ważnego powodu. Jezus nauczył ich, aby modlili się do 
Ojca w Jego imię, tak też czynili. […] Jezus, będąc w 
ich obecności, reprezentował Ojca. Ujrzenie Go to tak, 
jak ujrzenie Ojca. Modlenie się do Niego to tak, jak 
modlenie się do Ojca. To była bardzo wyjątkowa i nie-
powtarzalna sytuacja” (The Promised Messiah [1978], 
str. 560, 561).
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Wprowadzenie
Podczas drugiego dnia Swojej posługi pośród Nefitów 
Jezus Chrystus ponownie udzielił sakramentu. Oświad-
czył, że przymierza i obietnice Ojca zostaną wypełnione 

w dniach ostatnich. Izrael zostanie zgromadzony i 
wszystkie narody na ziemi będą błogosławione.
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3 Nefi 20

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 20:1–9
Zbawiciel ponownie udziela sakramentu
Aby rozpocząć lekcję, wyjaśnij, że chcesz, aby młodzi mężczyźni i młode kobiety udzielili 
odpowiedzi na osobne pytania. Poproś kilku młodych mężczyzn, którzy posiadają Kapłań-
stwo Aarona, aby wyjaśnili uczniom swoje obowiązki związane z przygotowaniem, bło-
gosławieniem i rozdawaniem sakramentu. Aby pomóc im w podzieleniu się uczuciami na 
temat tych obowiązków, zadaj im następujące pytania:

• Jakie ma dla was znaczenie pomaganie w rozdawaniu sakramentu?

• W jaki sposób okazujecie Panu, że rozumiecie święty charakter tego obrzędu?

Pomóż kilku młodym kobietom w podzieleniu się uczuciami na temat świętej natury sakra-
mentu poprzez zadanie następujących pytań:

• Co czujecie, kiedy widzicie godnych młodych mężczyzn rozdających sakrament?

• Co robicie podczas rozdawania sakramentu, co świadczy o tym, że rozumiecie jego 
święty charakter?

Wyjaśnij, że podczas drugiego dnia Swojej posługi pośród Nefitów Zbawiciel wraz ze Swo-
imi uczniami ponownie udzielił sakramentu zgromadzonym Nefitom. Poproś uczniów o 
przeczytanie po cichu fragmentu: 3 Nefi 20:1. Wskaż na następujące zdanie: „I powiedział 
[…], że nie powinni ustawać, modląc się w sercu”.

• Co znaczy dla was „nieustawanie w modlitwie” w sercu?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 20:3–5.

• Jak modlenie się w sercu może wpłynąć na wasze doświadczenia związane z cotygo-
dniowym przyjmowaniem sakramentu?

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, abyśmy byli skupieni na Zbawicielu, kiedy przyjmu-
jemy sakrament?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 20:8. Pozostali ucznio-
wie niech śledzą tekst i odszukają, co reprezentują chleb i wino. (Możesz wytłumaczyć, że 
obecną praktyką w Kościele jest podawanie wody zamiast wina. [Zob. NiP 27:2]).

• Co symbolizuje chleb i woda podczas sakramentu? (Ciało i krew Zbawiciela).

Aby pomóc uczniom zrozumieć przenośne znaczenie zaproszenia Zbawiciela, aby spożyć 
Jego ciało i krew, możesz przeczytać następującą wypowiedź Starszego Jamesa E. Talmage’a 
z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Spożywanie ciała i picie krwi Chrystusa ma nam pomóc w uwierzeniu i zaakceptowaniu Go 
jako dosłownego Syna Boga i Zbawiciela świata oraz w przestrzeganiu Jego przykazań. Dzięki 
temu Duch Boga może stać się częścią istoty człowieka, tak jak jedzenie staje się częścią 
tkanek osoby, która je spożywa” (Jesus the Christ, 3. wyd. [1916], str. 342, kursywa dodana).

• Co symbolizuje spożywanie chleba i wody?

• Zgodnie z wersetem: 3 Nefi 20:8, co obiecał Jezus Chrystus tym, którzy spożywają sakra-
ment? (Ich dusze będą nasycone).
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Aby pomóc uczniom zrozumieć, co oznacza posiadanie nasyconej duszy, poproś ich, aby 
zastanowili się nad ilością chleba i wody, które zazwyczaj przyjmują podczas sakramentu. 
Następnie zapytaj:

• Czy taka ilość zaspokoiłaby wasz głód i pragnienie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 20:9, a następnie zapytaj:

• Jakiej zasady uczymy się z nauk Zbawiciela we fragmencie: 3 Nefi 20:8–9? (Mimo że 
uczniowie mogą użyć różnych słów, powinni odnaleźć następującą prawdę: Jeśli godnie 
przyjmujemy sakrament, zostaniemy nasyceni Duchem Świętym).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Dallina R. Oaksa z Kworum 
Dwunastu Apostołów. Poproś uczniów, aby wskazali na błogosławieństwa związane z byciem 
nasyconym 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 
zostaniemy ‘napełnieni Duchem Świętym’ (3 Nefi 20:9). Ten Duch — Duch 
Święty — jest naszym pocieszycielem, wskazuje nam kierunek działania, jest 
naszym informatorem, naszym tłumaczem, 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 odnowienie błogosławieństw chrztu w wodzie i przez Ducha, zgodnie z 
którymi Duch Święty może być zawsze przy nas. W ten oto sposób każdy z nas będzie 
prowadzony i każdy z nas może zostać oczyszczony” („Always Have His Spirit”, Ensign, 
listopad 1996, str. 61).

• Jakie błogosławieństwa możemy otrzymać, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem?

• Kiedy godne przyjęcie sakramentu kiedykolwiek napełniło was Duchem Świętym?

Zaświadcz o błogosławieństwach, które otrzymałeś dzięki przyjmowaniu sakramentu i by-
ciu napełnionym Duchem. Potwierdź, że modlenie się w sercu jest jednym ze sposobów na 
przygotowanie się do przyjęcia sakramentu i bycia napełnionym Duchem Świętym. Zachęć 
uczniów, aby modlili się w oczekiwaniu na przyjęcie sakramentu.

3 Nefi 20:10–46
Zbawiciel naucza Nefitów o przymierzach, które wypełnią się w dniach ostatnich
Poproś uczniów, aby wypisali pokrótce w notatnikach lub dziennikach do studiowania 
swoje najważniejsze cechy. Kiedy ukończą to ćwiczenie, poproś ich, aby zastanowili się 
nad cechami, które wybrali. Czy są to cechy fizyczne? Cechy charakteru? Cechy duchowe? 
(Jeśli czas na to pozwala, możesz poprosić kilku uczniów, aby podzielili się tym, co napi-
sali). Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwuna-
stu Apostołów i poproś uczniów, aby wskazali, co Starszy Bednar mówi o cechach, które 
powinny charakteryzować człowieka:

„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 określają 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).

• Jak Starszy Bednar zdefiniował to, kim jesteśmy? Jak myślicie, dlaczego jest ważne, aby-
śmy pamiętali, że „po pierwsze i najważniejsze” jesteśmy bytami duchowymi, które są 
dziećmi Boga?

Zwróć uwagę na to, że oprócz nazwania nas dziećmi Boga, Starszy Bednar powiedział, że 
jesteśmy potomkami Abrahama. Wyjaśnij, że wyrażenie „potomkowie Abrahama” może od-
nosić się do ludzi, którzy są dosłownymi potomkami Abrahama. Może to też dotyczyć osób, 
które poprzez przyjęcie i przestrzeganie praw oraz obrzędów ewangelii Jezusa Chrystusa, 
otrzymały pełnię ewangelii, błogosławieństwa kapłaństwa i te same obietnice oraz przymie-
rza, które Bóg zawarł z Abrahamem.
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Powiedz uczniom, że w pozostałej części rozdziału: 3 Nefi 20 będą studiować nauki, które 
Zbawiciel wygłosił Nefitom na temat przymierzy i obietnic danych Abrahamowi i jego 
potomkom (domowi Izraela). Pan powiedział Nefitom, że mogą poznać te przymierza 
poprzez studiowanie słów Izajasza. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
fragmentu: 3 Nefi 20:11–12. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, co Zbawi-
ciel powiedział, że nastąpi, kiedy wypełnią się słowa Izajasza. Kiedy uczniowie podzielą się 
tym, co znaleźli, możesz wyjaśnić, że słowa Izajasza wypełnią się w dniach ostatnich.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: 3 Nefi 20:13. Pozostali ucznio-
wie niech wskażą na to, jak Ojciec Niebieski wypełni Swoje przymierza z domem Izraela 
w dniach ostatnich. Poproś uczniów, aby podsumowali prawdy, których nauczyli się z 
fragmentu: 3 Nefi 20:11–13. (Odpowiedzi uczniów mogą być różne, ale powinny wskazać 
na następującą prawdę: Pan wypełni Swoje przymierza związane ze zgromadzeniem 
domu Izraela w dniach ostatnich. Możesz zapisać ją na tablicy).

• Zgodnie z wersetem: 3 Nefi 20:13 jaką wiedzę zdobędą ludzie z domu Izraela, która 
stanowi istotną część zgromadzenia, o którym mowa? (Zyskają wiedzę i „poznają Pana, 
swego Boga, który ich odkupił”).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że zdobywanie wiedzy o Jezusie Chrystusie jest niezbędną 
częścią zgromadzenia Izraela, poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos nastę-
pującą wypowiedź Starszego Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Apostołów. 
Poproś uczniów, aby wskazali, na czym polega zgromadzenie Izraela.

„Zgromadzenie Izraela polega na uwierzeniu, przyjęciu i życiu zgodnie z tym, co Pan 
kiedyś dał Swojemu wybranemu ludowi w starożytności. Zawiera w sobie wiarę w Jezusa 
Chrystusa, pokutę, chrzest i otrzymanie daru Ducha Świętego oraz przestrzeganie przyka-
zań Boga. Zawiera w sobie pokładanie wiary w ewangelię, przystąpienie do Kościoła i wej-
ście do królestwa. Zawiera w sobie otrzymanie świętego kapłaństwa, bycie obdarowanym 
w świętych miejscach mocą z niebios i otrzymanie wszystkich błogosławieństw Abrahama, 
Izaaka i Jakuba poprzez obrzęd małżeństwa celestialnego. Może zawierać w sobie także 
gromadzenie się w wyznaczonym miejscu lub kraju, aby oddawać cześć Panu” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], str. 515).

• Dlaczego pokładanie wiary i naśladowanie Jezusa Chrystusa stanowią istotną część 
zgromadzenia Izraela?

Podsumuj fragment: 3 Nefi 20:14–22. Wyjaśnij, że Zbawiciel nauczał Nefitów, że w ramach 
zgromadzenia Izraela i wypełnienia przymierza, które zawarł Pan z Abrahamem, Ojciec 
Niebieski dał potomkom Lehiego w dziedzictwo ziemię, na której mieszkali. Powiedział 
im też o jeszcze jednym błogosławieństwie, które otrzymają Nefici jako dzieci przymierza. 
Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 20:23–24 i odszukali proroctwo 
Mojżesza dotyczące tego, kto będzie błogosławił domowi Izraela. Kiedy uczniowie podzielą 
się tym, co znaleźli, poproś ich, aby przeczytali po cichu kolejny fragment: 3 Nefi 20:25–26. 
Poproś ich, aby wskazali na błogosławieństwa, które otrzymają potomkowie Lehiego ze 
względu na przymierze, które zawarł Pan z Abrahamem. Podczas gdy uczniowie będą dzie-
lić się tym, co odszukali, podkreśl, że Ojciec Niebieski wysłał Jezusa Chrystusa, aby ukazał 
się potomkom Lehiego i zbawił ich od grzechu, „albowiem [są] dziećmi przymierza”.

• Jakie błogosławieństwa otrzymujemy ze względu na przymierza, które zawieramy z 
Ojcem Niebieskim?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: 3 Nefi 20:27, a pozostali ucznio-
wie niech odszukają obowiązki związane z przymierzami, które zawieramy z Panem.

• Po tym, jak zawarliśmy przymierza z Panem, jaki jest nasz obowiązek wobec ludzi żyją-
cych na ziemi? (Uczniowie powinni wskazać na następującą prawdę: Jako potomkowie 
Abrahama jesteśmy zobowiązani przymierzem, aby błogosławić wszystkich ludzi 
na ziemi. Możesz zapisać ją na tablicy).

• Jak myślicie, w jaki sposób możemy być błogosławieństwem dla wszystkich ludzi na 
ziemi? (Jeśli zapisałeś tę doktrynę na tablicy, dopisz do niej następujące słowa: „poprzez 
dzielenie się z nimi ewangelią”).

Podsumuj fragment: 3 Nefi 20:29–46, wyjaśniając, że oprócz nauczania Nefitów na temat 
ich błogosławieństw i obowiązków, jako dzieci przymierza, Zbawiciel zapewnił, że ziemią 
dziedzictwa Żydów będzie Jerozolima. Przytoczył proroctwa Izajasza, które odnoszą się do 
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czasu, kiedy Żydzi ponownie otrzymają ziemię w dziedzictwo, ale dopiero po tym, jak uwie-
rzą w Jezusa Chrystusa i będą modlić się w Jego imię do Ojca.

Na zakończenie lekcji poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
3 Nefi 20:46. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, w jaki sposób w na-
stępnym tygodniu mogą pobłogosławić życie innych osób poprzez ewangelię. Podczas 
kolejnej lekcji możesz poprosić uczniów, aby podzielili się związanymi z tym doświad-
czeniami. Złóż świadectwo na temat ważności wypełniania naszych obowiązków w 
gromadzeniu Izraela.
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Wprowadzenie
Jezus Chrystus kontynuował nauczanie Nefitów. 
Wyjaśnił im, że wyjawienie Księgi Mormona w dniach 
ostatnich będzie znakiem rozpoczęcia gromadzenia 
Izraela i wypełnienia przymierza, jakie zawarł ze Swoim 

ludem. Cytując proroctwa Izajasza na temat zgroma-
dzenia ludu przymierza, Zbawiciel podkreślił, jak wielce 
miłuje Swój lud.

LEKCJA 130

3 Nefi 21–22

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 21:1–11
Jezus Chrystus naucza, że wyjawienie Księgi Mormona będzie znakiem rozpoczę-
cia gromadzenia Izraela w dniach ostatnich
Przed rozpoczęciem lekcji narysuj na tablicy następujące znaki (możesz narysować inne 
znaki, które są typowe dla miejsca, w którym mieszkasz).

Poproś uczniów, aby wyjaśnili, co oznacza każdy ze znaków. Następnie zadaj poniższe 
pytania:

• Do czego używane są znaki? (Aby przygotować, ostrzec, pouczyć).

• Dlaczego jest ważne, aby znak był umiejscowiony poprawnie i był łatwy do zrozumienia?

Przypomnij uczniom, że w pismach świętych często jest mowa o znakach, które mają nas 
przygotować, ostrzec i pouczyć odnośnie do wypełnienia się planu Ojca Niebieskiego. 
Poproś uczniów, aby zapoznali się z fragmentem: 3 Nefi 21:1–2, 7 i odszukali słowo znak. 
Możesz im zasugerować, aby podkreślili to słowo za każdym razem, gdy się pojawia w tych 
wersetach. Następnie poproś ich, aby przeczytali po cichu werset 1.

• Dlaczego Pan miał dać ten konkretny znak? (Aby ludzie wiedzieli, że rozpoczął On zgro-
madzenie domu Izraela).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 21:1–7 i aby zwrócili uwagę, 
i zastanowili się nad znaczeniem wyrażeń: „te proroctwa” i „te sprawy”.

• Nauczając Nefitów, Zbawiciel mówił o „[tych] proroctwach, które im [przytoczył]” (3 Nefi 
21:2). Gdzie są zapisane słowa, które wypowiedział do Nefitów? (W Księdze Mormona).

• Zgodnie z tymi wersetami, jaki znak informuje nas, że Bóg wypełnia Swoje przymierza 
w dniach ostatnich? (Pomóż uczniom odnaleźć następującą prawdę [zapisz ją na tablicy]: 
Ujawnienie Księgi Mormona jest znakiem na to, że Bóg wypełnia Swoje przymierze, 
aby zgromadzić Izrael w dniach ostatnich).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos słów Starszego Russella M. 
Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś pozostałych uczniów, aby 
wskazali na sposoby, w jakie Księga Mormona pomaga w zgromadzeniu 
ludzi, aby wypełniać pracę Pana.

„Księga Mormona jest centralnym punktem w tej pracy. Głosi doktrynę zgro-
madzenia. Przyczynia się do tego, że ludzie dowiadują się o Jezusie Chrystusie, 

wierzą w Jego ewangelię i przyłączają się do Jego Kościoła. W rzeczywistości, gdyby nie było 
Księgi Mormona, obiecane zgromadzenie Izraela nie miałoby miejsca” („Zgromadzenie 
rozproszonego Izraela”, Ensign lub Liahona, listopad 2006, str. 80).

Nauczaj poprzez Ducha
Módl się o przewodnic-
two Ducha Świętego 
podczas przygotowy-
wania się do lekcji i 
nauczania.
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• Czy Księga Mormona pomogła wam w tym zakresie? Czy widzieliście, aby Księga Mor-
mona kiedykolwiek pomogła innym ludziom w tym sensie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: 3 Nefi 21:9, a pozostali ucznio-
wie niech zwrócą uwagę na wyrażenie: „wielkie i cudowne dzieło”. Zwróć uwagę na to,, 
że te słowa odnoszą się do Przywrócenia ewangelii Jezusa Chrystusa, które związane jest z 
ujawnieniem Księgi Mormona.

• Co takiego wielkiego i cudownego jest w Przywróceniu ewangelii Jezusa Chrystusa?

Wskaż, że w wersecie: 3 Nefi 21:9 mowa jest o „słudze”. Poproś uczniów, aby zastanowili 
się, o kim może być tu mowa. Następnie pokaż ilustrację: przedstawiającą Józefa Smitha 
(możesz pokazać ilustrację przedstawiającą Brata Józefa lub Pierwszą Wizję [Album Ewan-
gelia w malarstwie (2009), nr 87 lub 90]. Powiedz uczniom, że Starszy Jeffrey R. Holland z 
Kworum Dwunastu Apostołów oświadczył, że tym sługą jest Józef Smith (zob. Christ and 
the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon [1997], str. 287–288). Po-
proś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 21:10–11 i zastanowili się nad tym, 
jak Prorok Józef Smith pasuje do opisu zawartego w tych wersetach.

• W jaki sposób Bóg pokazał poprzez Józefa Smitha, że Jego „mądrość [przezwycięża] 
spryt diabła”?

• W oparciu o werset: 3 Nefi 21:11, co się stanie z tymi, którzy nie uwierzą w słowa 
Chrystusa przekazane poprzez Józefa Smitha? (Zostaną „wykluczeni” i nie otrzymają 
błogosławieństw związanych z przymierzami).

3 Nefi 21:12–22:17
Zbawiciel mówi o zniszczeniu tych, którzy nie odpokutowali i zaliczeniu do Jego 
ludu tych, którzy odpokutowali i powrócili do Niego
Podsumuj wersety: 3 Nefi 21:12–21, wyjaśniając, że Zbawiciel ostrzegł ludzi w dniach 
ostatnich, którzy nie uwierzą w Niego i się nie nawrócą. Powiedział, że ich majętności, 
miasta, twierdze i niegodziwe praktyki zostaną zniszczone. Oświadczył, że zostaną także 
wykluczeni z Jego ludu przymierza.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu wersety: 3 Nefi 21:22, 25–28 i odszukali błogosła-
wieństwa i obowiązki, które otrzymają ci, którzy nawrócą się i usłuchają słów Zbawiciela 
w dniach ostatnich.

Poproś uczniów, aby podsumowali nauki z fragmentu: 3 Nefi 21:12–22, 25–28. Poproś 
jednego z uczniów, aby zapisywał odpowiedzi na tablicy. Następnie podsumuj wszystkie 
ich odpowiedzi zapisane na tablicy, zwracając uwagę na to, że kiedy odpokutujemy i 
usłuchamy słów Zbawiciela, zostaniemy zgromadzeni jako część Jego ludu przymie-
rza. Możesz zapisać tę prawdę na tablicy).

Narysuj namiot na tablicy lub na kartce (możesz zrobić to przed lekcją). Wyjaśnij, że Jezus 
Chrystus zacytował proroctwo, do napisania którego natchnął Izajasza wiele wieków 
wcześniej. W tym proroctwie Izajasz porównał Kościół z jego przymierzami i błogosławień-
stwami do namiotu.

• Jakie są zalety schronienia się pod namiotem? (Przykładowe odpowiedzi: namiot chroni 
przed burzą i daje cień od słońca).

• W jakim sensie Kościół przypomina namiot?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 22:2.

• Dlaczego ten „namiot” musi być powiększony i wzmocniony w dniach ostatnich? 
(Ponieważ wiele osób przystąpi do Kościoła bądź powróci do przymierzy zawartych 

Płótno (ściana)

Palik

Sznur
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z Panem). Co możecie zrobić, aby pomóc w rozbudowywaniu namiotu i wzmacnianiu 
palików? (Zachęć uczniów, aby zastosowali się do tego, co powiedzą).

Wyjaśnij, że w tym proroctwie Izajasz użył jeszcze jednej metafory. Odniósł się do domu 
Izraela jako żony, której mężem jest Pan. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
fragmentu: 3 Nefi 22:4–5, a pozostałych uczniów o odszukanie słów pocieszenia skierowa-
nych do żony.

• Jakie słowa pocieszenia zawarte są w wersecie: 3 Nefi 22:4? (Przykładowe odpowiedzi: „już 
się nie zawstydzisz” i „zapomnisz o wstydzie swej młodości”). Jakie pocieszenie niesie w 
sobie świadomość, że „małżonkiem” jest „Odkupiciel, Święty Bóg Izraela”? (3 Nefi 22:5).

• W jakim sensie te wersety są podobne do tego, jak reaguje Zbawiciel, kiedy grzeszymy?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 22:7–10 i odszukali obietnice, 
które dał Zbawiciel Swojemu ludowi przymierza, jeśli do Niego powróci.

• Co Zbawiciel obiecał tym, którzy powrócą do Niego?

• Jakich prawd uczymy się o Panu z tych wersetów? (Uczniowie mogą udzielić różnych 
odpowiedzi na to pytanie. Upewnij się, że wskażą na następującą prawdę: Pan okazuje 
wieczną dobroć i miłosierdzie tym, którzy do Niego powracają. Możesz zapisać 
tę prawdę na tablicy. Możesz zaproponować uczniom, aby zapisali tę prawdę w swoich 
pismach świętych obok fragmentu: 3 Nefi 22:7–10).

Aby pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu fragmentu: 3 Nefi 22:4–10, możesz podzielić się 
następującą wypowiedzią Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Pomimo niepłodności i niewierności małżonek (Chrystus) przyjmie i odkupi 
swoją niewiastę (Izrael). Określenie Jehowy jako pana młodego i Izraela jako 
panny młodej jest jedną z najczęściej używanych metafor w piśmie świętym, 
stosowanych zarówno przez Pana, jak i Jego proroków, aby wyjaśnić związek 
pomiędzy Bogiem i Jego dziećmi przymierza.

[…] Chrystus był zawzięty w Swym gniewie na sprzeniewierzający się Izrael, 
ale Jego gniew był uzasadniony i trwał jedynie chwilę — ‘krótką chwilkę’. Jego współczucie 
i miłosierdzie zawsze powracają. Nigdy nie przeminą. Góry i wzgórza znikną. Oceany wy-
schną. Na świecie mogą dziać się najmniej oczekiwane rzeczy, ale dobroć i pokój Pana nigdy 
nie zostaną zabrane Jego ludowi przymierza. Złożył im niebiańską obietnicę, że nie będzie 
wiecznie zawzięty na nich w Swym gniewie” (Christ and the New Covenant, str. 290).

• W jaki sposób doświadczyliście miłosierdzia i dobroci Zbawiciela w swoim życiu? 
(Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że nie powinni dzielić się doświadczeniami, które 
są zbyt osobiste lub prywatne).

• Jak wiedza o miłosierdziu i dobroci Zbawiciela może wpłynąć na naszą wierność 
przymierzom?

Wyjaśnij, że Zbawiciel kontynuował nauczanie Nefitów na temat błogosławieństw, które 
oczekują na sprawiedliwych. Poproś uczniów, aby zapoznali się z fragmentem: 3 Nefi 22:13–17 
i odszukali jedno błogosławieństwo, które zostało obiecane, a ma dla nich największe znacze-
nie. Zwróć uczniom uwagę na to, że kiedy czytamy o tych błogosławieństwach, dowiadujemy 
się, że lud Pana będzie ustanowiony w prawości i zwycięży nad niegodziwością.

Na zakończenie złóż swoje świadectwo o prawdach omówionych podczas tej lekcji. Zachęć 
uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali kilka zdań na te-
mat tego, co mogą zrobić, aby otrzymać błogosławieństwa, którymi Pan pragnie ich obdarzyć.

Komentarz i tło historyczne
3 Nefi 21:22–25. Nowa Jerozolima

Daniel H. Ludlow wyjaśnił, kto zbuduje miasto Nowa 
Jerozolima:

„ʻNowa Jerozolima w dniach ostatnich zostanie zbudo-
wana na kontynencie amerykańskim przez (1) resztkę 

potomków Jakuba’, (2) ludzi innych narodów, którzy 
‘przystąpią do przymierza i zostaną zaliczeni do resztki 
potomków Jakuba’ oraz (3) ʻwielu z domu Izraela, któ-
rzy przyjdą’. (3 Nefi 21:22–25. Przeczytaj także wersety: 
3 Nefi 20:22; Eter 13:1–12)”. (A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [1976], str. 281).
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Wprowadzenie
Ta lekcja może pomóc uczniom zrozumieć troskę i miłosierdzie, 
jakimi Zbawiciel darzy Swój lud. Ponadto, rozważając napomnie-
nie Pana, aby się modlić, uczniowie mogą odnaleźć nowe spo-
soby, dzięki którym nadadzą osobistym i rodzinnym modlitwom 
większe znaczenie.

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 17
Zbawiciel uzdrawia chorych, modli się za nich do Ojca oraz 
błogosławi ich dzieci
Poproś uczniów, aby pomyśleli o najbardziej troskliwej osobie, 
jaką znają. Następnie zapytaj: O kim pomyśleliście? W jaki spo-
sób ta osoba okazuje miłość wam i innym osobom?

Pokaż ilustrację: Jezus uzdrawia Nefitów (Album Ewangelia w 
malarstwie [2009]), nr 83) oraz Jezus błogosławi dzieci Nefitów 
(Album Ewangelia w malarstwie [2009]), nr 83). Następnie 
zapytaj: Czego nauczyliście się na temat miłości Zbawiciela, jaką 
darzy On ludzi, podczas studiowania Księgi Mormona w minio-
nym tygodniu?

Napisz na tablicy następującą prawdę: Zbawiciel ma wobec 
nas wielkie współczucie. Pod tym zdaniem napisz następujące 
odsyłacze do pism świętych: 3 Nefi 17:7, 9, 11, 15–17, 21, 24. 
Poproś uczniów, aby przeczytali te wersety i wybrali ten, który 
najlepiej przedstawia prawdę zapisaną na tablicy. Po upłynięciu 
wyznaczonego czasu możesz zadać im następujące pytania:

• Jak werset, który wybraliście, pokazuje, że Zbawiciel jest wo-
bec nas pełen współczucia?

• Czego uczycie się o Zbawicielu, studiując to, jak służył ludziom 
— „[jednemu] po drugim”? (3 Nefi 17:21).

• Jak świadomość tego, że Zbawiciel ma dla nas wielkie współ-
czucie, może pomóc wam w wykazaniu się większą wiarą i 
miłością wobec Niego?

Dzień 4. (3 Nefi 20–22)
Jezus Chrystus ponownie udzielił sakramentu. Uczniowie 
nauczyli się, że jeśli godnie przyjmujemy sakrament, możemy 
być napełnieni Duchem Świętym. Zbawiciel nauczał Nefitów, 
że Ojciec wypełni Swoje przymierze związane ze zgromadze-
niem domu Izraela w dniach ostatnich. Uczniowie zauważyli 
również, że jako potomkowie Abrahama jesteśmy zobo-
wiązani, aby błogosławić wszystkich ludzi na ziemi poprzez 
dzielenie się z nimi ewangelią.

Lekcja do samodzielnego studiowania
3 Nefi 17–22 (Część 26.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 3 Nefi 17–22 
(część 26.), nie zakłada, że musisz ich nauczać w ramach 
swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na 
kilku poniższych doktrynach i zasadach. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (3 Nefi 17)
Uczniowie, studiując słowa Jezusa Chrystusa skierowane do 
zgromadzonych Nefitów, nauczyli się, że poprzez rozważa-
nie i modlenie się do Ojca, możemy lepiej zrozumieć nauki 
Zbawiciela. Zbawiciel spełnił pragnienie Nefitów i pozostał z 
nimi nieco dłużej. Uzdrawiał chorych i błogosławił ich dzieci. 
Czytając o tym, uczniowie poznali, że Jezus Chrystus ma dla 
każdego z nas wielkie współczucie.

Dzień 2. (3 Nefi 18)
Zbawiciel udzielił sakramentu zgromadzonej rzeszy. Ucznio-
wie nauczyli się, że kiedy przyjmujemy sakrament, świad-
czymy Ojcu, że pragniemy wypełniać Jego wolę i że zawsze 
będziemy pamiętać o Jezusie Chrystusie Dowiedzieli się 
także, że kiedy przyjmujemy sakrament i zawsze pamiętamy 
o Zbawicielu, Jego Duch będzie z nami. Nauki Zbawiciela na 
temat modlitwy pomogły uczniom zrozumieć, że kiedy je-
steśmy uważni i nie ustajemy w modlitwie do Ojca, możemy 
oprzeć się pokusom Szatana. Oprócz tego nauczyli się, że 
kiedy służymy bliźnim, możemy im pomagać w przyjściu do 
Chrystusa.

Dzień 3. (3 Nefi 19)
Kiedy Zbawiciel opuścił Nefitów na koniec Swojej wizyty 
pierwszego dnia, uczniowie nauczali lud. Modlili się o Ducha 
Świętego i Go otrzymali. Uczniowie zrozumieli, że nasze 
prawe pragnienia i modlitwy czynią nas godnymi wpływu 
Ducha Świętego. Zbawiciel ukazał się ponownie i podzięko-
wał Swojemu Ojcu za oczyszczenie Jego uczniów. Uczniowie 
nauczyli się, że kiedy rozwijamy wiarę w Jezusa Chrystusa, 
możemy zostać oczyszczeni i tworzyć jedność z Jezusem 
Chrystusem, jaką On tworzy ze Swoim Ojcem.
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3 Nefi 18–19
Jezus naucza Nefitów, aby nie ustawali w modlitwie do Ojca 
i aby się często zbierali
Podziel uczniów na pary i poproś, aby każda z par wymieniła 
pięć największych pokus, z którymi zmaga się współczesna mło-
dzież. Kiedy pary ukończą to ćwiczenie, poproś, aby przeczytały 
fragment: 3 Nefi 18:15–20 i odszukały radę, jaką dał Zbawiciel 
odnośnie do przezwyciężania pokus. Poproś kilku uczniów, aby 
podzielili się jedną zasadą, którą odnaleźli w tych wersetach. 
Jedną z nich może być: jeśli będziemy rozważni i będziemy 
często modlić się do Ojca, oprzemy się pokusom Szatana.

Zadaj uczniom następujące pytania:

• Jak myślicie, co powinna zrobić młoda osoba, aby oprzeć się 
jednej z pokus, którą wymieniliście na swojej liście?

• Co mogłoby jej pomóc, aby oprzeć się jednej z tych pokus i 
o co mogłaby się modlić? W jaki sposób modlenie się do Ojca 
Niebieskiego pomaga wam pozostać silnymi?

Aby pomóc uczniom wzmocnić ich świadectwa na temat mod-
litwy rodzinnej, poproś jednego z nich o przeczytanie na głos 
wersetu: 3 Nefi 18:21. Następnie zapytaj: Jakie błogosławień-
stwa otrzymaliście dzięki modlitwie rodzinnej?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał następujące słowa Pre-
zydenta Jamesa E. Fausta z Rady Prezydenta Kościoła na temat 
mocy, jaką ma modlitwa rodzinna:

„Rodzinna modlitwa ma potężny i dający wsparcie wpływ. W 
czasie czarnych dni II wojny światowej 250- kilogramowa bomba 
spadła przed domem brata Pateya w Liverpoolu w Anglii; nie 
wybuchła jednak. Po śmierci swojej żony samotnie wychowywał 
piątkę dzieci. W tej bardzo napiętej chwili zebrał je wszystkie, 
aby odmówić razem modlitwę. Wszyscy modlili się […] żarliwie, 
a kiedy skończyli, dzieci powiedziały: ‘Tato, będziemy bezpieczni. 
Dziś w nocy nic nam się nie stanie w naszym domu’.

I tak poszli spać, z tą przerażającą bombą na wpół zagrzebaną 
w ziemi tuż pod ich drzwiami. […]

Następnego dnia […] cała okolica została ewakuowana na czter-
dzieści osiem godzin i bombę usunięto. […]

W drodze powrotnej Brat Patey zapytał dowódcę grupy sape-
rów: ‘I co tam znaleźliście?’

‘Panie Patey, kiedy dotarliśmy do bomby przed pana domem, 
stwierdziliśmy, że mogła wybuchnąć w każdej chwili. W ogóle nie 
była uszkodzona. Sami nie wiemy, dlaczego nie eksplodowała’. 
Cuda zdarzają się, kiedy rodziny modlą się razem” („Modlitwa 
jako lina ratunkowa”, Liahona, lipiec 2002, str. 61).

Zadaj uczniom następujące pytania, pamiętając, że niektórzy 
z nich mogą nie modlić się razem ze swoimi rodzinami:

• Jak możecie pomóc waszym rodzinom w odmawianiu regular-
nych i szczerych modlitw rodzinnych?

• W jaki sposób możecie ustanowić modlitwę rodzinną prioryte-
tem w waszych przyszłych rodzinach?

Wyjaśnij, że kiedy Zbawiciel powrócił następnego dnia, aby 
nauczać Nefitów, o czym jest mowa w rozdziale: 3 Nefi 19, 
upomniał Swoich nefickich uczniów, aby się modlili. Poproś 
jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetów: 3 Nefi 
19:9, 13, a pozostali uczniowie niech wskażą, o co modlili się 
Nefici. Zapytaj: Jakiej zasady możemy nauczyć się z doświad-
czenia nefickich uczniów? (Uczniowie mogą określić tę zasadę 
w następujący sposób: Nasze prawe pragnienia i modlitwy 
czynią nas godnymi wpływu Ducha Świętego).

Następnie zapytaj uczniów: Kiedy szczerze pragnęliście i modlili-
ście się o towarzystwo Ducha Świętego? Jakie błogosławieństwa 
dzięki temu otrzymaliście?

3 Nefi 20–22
W dniach ostatnich Bóg rozpocznie gromadzenie domu Izraela
Wyjaśnij, że kiedy Zbawiciel nauczał Nefitów o modlitwie, prze-
mawiał do nich na temat zgromadzenia domu Izraela w dniach 
ostatnich. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wersetu: 
3 Nefi 21:9. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają 
słowa, które opisują dzieło Zbawiciela. Następnie zapytaj:

• Jak myślicie, czym jest „wielkie i cudowne dzieło”? (Jest nim 
Przywrócenie ewangelii Jezusa Chrystusa, którego częścią jest 
ujawnienie Księgi Mormona).

• Co — waszym zdaniem — wielkiego i cudownego jest w 
Przywróceniu ewangelii Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby zapoznali się z fragmentem: 3 Nefi 21:10–
11 i pomyśleli, kogo opisywał Zbawiciel jako Swojego „sługę”. 
Zapytaj: Jakie słowa lub wyrażenia świadczą wam o tym, że Pan 
mówi o Proroku Józefie Smithie? Pokaż ilustrację: Józef Smith w 
więzieniu Liberty (Album Ewangelia w malarstwie, nr 97).

Zapytaj: W jaki sposób Bóg poprzez Józefa Smitha pokazał, że 
Jego „mądrość [przezwycięża] spryt diabła”?

Na zakończenie poproś uczniów, aby podzielili się swoimi świa-
dectwami na temat Proroka Józefa Smitha i Przywrócenia ewan-
gelii. Podziel się z uczniami swoim świadectwem na ten temat.

Następna część (3 Nefi 23–30)
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że Zbawiciel obiecał im, 
że da im to, czego pragną. Wyjaśnij, że podczas studiowania w 
następnym tygodniu rozdziałów: 3 Nefi 23–30 będą uczyć się o 
dwunastu mężczyznach, którzy mieli takie doświadczenie, oraz 
dowiedzą się, o co poprosili.
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Wprowadzenie
Kiedy Zbawiciel zacytował słowa Izajasza (zob. 3 Nefi 
22), przykazał Nefitom, aby badali słowa tego proroka. 
Powiedział, że słowa Izajasza są pełne błogosławieństw, 
ponieważ „mówił on o wszystkim odnośnie [Jego] ludu, 

którzy są z domu Izraela” (3 Nefi 23:2). Powiedział, że 
w przyszłości. Zbawiciel następnie przykazał Nefitom, 
aby studiowali słowa wszystkich proroków i aby zapisali 
swoje dzieje w kronikach.

LEKCJA 131

3 Nefi 23

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 23:1–5
Jezus Chrystus nakazuje ludziom, aby badali słowa proroków
Napisz na tablicy następujące wyrażenie: Błogosławieństwa płynące ze studiowania pism 
świętych. Poproś uczniów, aby zastanowili się nad doświadczeniami, jakie mieli w czasie 
studiowania Księgi Mormona w domu i podczas zajęć seminarium w tym roku. Poproś ich, 
aby podeszli do tablicy i zapisali słowo lub krótkie zdanie na temat błogosławieństw, które 
otrzymali dzięki studiowaniu pism świętych. Możesz poprosić kilku uczniów, aby bardziej 
szczegółowo wyjaśnili to, co napisali. Następnie wskaż na błogosławieństwa zapisane na 
tablicy.

• Jak myślicie, dlaczego otrzymujemy te błogosławieństwa, kiedy czytamy pisma święte?

Poproś uczniów, aby cofnęli się pamięcią do poprzedniej lekcji i powiedzieli, czyje słowa 
cytował Zbawiciel, kiedy nauczał Nefitów. (Słowa Izajasza). Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 23:1–3. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i 
odszukają, co Zbawiciel powiedział, że powinniśmy zrobić ze słowami Izajasza. Możesz 
zasugerować uczniom, aby podkreślili słowa i wyrażenia, które zwracają ich szczególną 
uwagę. Poproś ich, aby podzielili się tym, co odnaleźli.

• Dlaczego Pan chciał, aby ludzie badali słowa Izajasza? (Zob. 3 Nefi 23:2 3).

• Dlaczego świadomość tego, że wszystkie słowa Izajasza zostaną wypełnione, jest 
błogosławieństwem?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 23:4–5. Zwróć ich 
uwagę na to, że kiedy Zbawiciel powiedział, aby badali słowa Izajasza, dodał, aby „[rozwa-
żali] słowa proroków”. Napisz na tablicy następującą prawdę: Zbawiciel przykazuje nam, 
abyśmy z zaangażowaniem badali słowa Izajasza i innych proroków.

• Zgodnie z wersetem: 3 Nefi 23:5, co musimy zrobić, abyśmy mogli zostać zbawieni? Jak 
słowa proroków pomagają nam w przestrzeganiu tych przykazań?

• W czym pilne badanie słów proroków różni się od zwykłego czytania ich słów? Dlaczego 
ważne jest, abyśmy pilnie badali słowa Izajasza i innych proroków?

• Które z metod studiowania pism świętych pomagają wam w tym, aby badanie słów 
Izajasza i innych proroków było ważną częścią waszego życia?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wypowiedzi Starszego Merrilla J. Batemana 
z Siedemdziesiątych:

„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 pragnienie, aby wieść sprawiedliwe życie, wzrasta. Wzrasta także moc, aby 
oprzeć się pokusom, a duchowe słabości zostają pokonane. Duchowe rany zostają uzdro-
wione” („Coming unto Christ by Searching the Scriptures”, Ensign, listopad 1992, str. 28).

• Oprócz pism świętych, gdzie jeszcze możemy znaleźć słowa proroków?
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3 NEFI  23

Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na poniższe pytanie w swoich notatnikach lub dzienni-
kach do studiowania:

• Co musisz zmienić w swoim życiu, aby z większą pilnością badać słowa proroków?

Poproś kilku uczniów, aby złożyli świadectwo na temat błogosławieństw, które otrzymu-
jemy dzięki badaniu słów proroków.

3 Nefi 23:6–14
Zbawiciel poucza Swoich uczniów, aby dodali ważne wydarzenie do prowadzonej 
przez nich kroniki
Poproś kilku uczniów, aby wymienili swoje ulubione historie z Księgi Mormona. Zapisz 
na tablicy ich odpowiedzi. Następnie zetrzyj jedną z nich. Poproś uczniów, aby wyobrazili 
sobie, że Mormon, Nefi bądź inny kronikarz zaniedbał swój obowiązek i nie zapisał danego 
wydarzenia.

• Jeśli to wydarzenie nie znalazłoby się w Księdze Mormona, to jakie ważne lekcje nie 
zostałyby zawarte w tym piśmie świętym?

Wyjaśnij, że kiedy Zbawiciel nauczał Nefitów, zwrócił uwagę na to, że kronikarze zanie-
dbali swój obowiązek i nie zapisali istotnego wydarzenia, które nastąpiło w wyniku wy-
pełnienia się proroctwa. Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos wersety: 3 Nefi 
23:6–13. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają to, czego nie zapisali w swojej 
kronice Nefici.

• Nefici byli w posiadaniu zapisu proroctwa Samuela (zob. Helaman 14:25). Jak myślicie, 
dlaczego ważne byłoby posiadanie przez nich zapisu stanowiącego o wypełnieniu się 
tego proroctwa?

Wskaż na to, że mimo iż nie proszono nas o prowadzenie kroniki na temat duchowych 
spraw Kościoła, doradzono nam prowadzenie osobistych dzienników.

• W jakim zakresie rada Zbawiciela z fragmentu: 3 Nefi 23:6–13 odnosi się do wysiłku, jaki 
wkładamy w prowadzenie osobistych dzienników?

Aby pomóc uczniom w poznaniu jednego ze sposobów na prowadzenie osobistego 
pamiętnika, poproś jednego z nich, aby przeczytał następujące doświadczenie, którym 
podzielił się Prezydent Hnery B. Eyring z Rady Prezydenta Kościoła:

„Późno wróciłem do domu po wykonaniu pewnych zadań kościelnych. Było 
już po zmroku. Kiedy zmierzałem ku drzwiom wejściowym mojego domu,  
ze zdziwieniem zauważyłem mojego teścia, który mieszkał w pobliżu. Był 
ubrany w swój roboczy strój i idąc bardzo szybko, niósł na ramieniu jakieś 
rury. Wiedziałem, że budował system hydrauliczny, który miał pompować 
wodę ze strumienia płynącego w dole do naszego domu.

Uśmiechnął się, zagadnął łagodnie, a następnie minął mnie w ciemnościach i udał się do 
pracy. Zrobiłem kilka kroków w stronę domu, myśląc o tym, co on dla nas robi i gdy tylko 
przekroczyłem próg, usłyszałem w myślach — a nie był to mój głos — te słowa: ‘Nie daję 
tych doświadczeń tylko dla ciebie. Zapisz je’.

Wszedłem do środka. Nie poszedłem do łóżka, choć byłem zmęczony, wziąłem kartkę i 
zacząłem pisać. I gdy to uczyniłem, zrozumiałem przesłanie, jakie usłyszałem w myślach. 
Miałem zapisać to dla swoich dzieci, aby pewnego dnia w przyszłości przeczytały, jak do-
strzegłem rękę Boga, błogosławiącą naszą rodzinę. Dziadek nie musiał robić tego, co dla nas 
robił. Mógł poprosić kogoś innego o wykonanie tej pracy lub absolutnie nic nie robić. Lecz 
on służył nam, swojej rodzinie, w sposób, w jaki zawsze służą uczniowie Jezusa Chrystusa, 
którzy zawarli przymierze. Wiedziałem, że to prawda. I napisałem o tym po to, aby moje 
dzieci mogły przypomnieć sobie o tym któregoś dnia, gdy będą tego potrzebować.

Od lat zapisuję kilka linijek każdego dnia. Nigdy nie opuściłem ani jednego dnia bez 
względu na to, jak bardzo byłem zmęczony lub jak wcześnie musiałem wstać następnego 
dnia. Zanim zaczynałem pisać, zastanawiałem się nad tym pytaniem: ‘Czy widziałem dziś 
wyciągniętą rękę Boga, która dotknęła nas, nasze dzieci lub naszą rodzinę?’” („Zapamiętaj, 
zapamiętaj”, Ensign lub Liahona, listopad 2007, str. 66–67).

• Jak myślicie, dlaczego jest ważne, abyśmy zapisywali doświadczenia, które wzmacniają 
nas duchowo?
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• Jakie korzyści może przynieść naśladowanie przykładu Prezydenta Eyringa? Jak prowa-
dzony przez nas dziennik może pomóc innym?

Wyjaśnij, że Prezydent Eyring mówił o błogosławieństwach, które otrzymał dzięki codzien-
nemu zapisywaniu o tym, jak Bóg pobłogosławił jego rodzinę. Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie na głos następującej wypowiedzi. (Być może podzieliłeś się nią podczas lekcji 
117. Uczniowie odniosą korzyść z usłyszenia jej po raz kolejny).

„Kiedy się zastanawiałem, coś zaczynało się dziać. Gdy przywoływałem wydarzenia z 
danego dnia, widziałem dowody tego, co Bóg uczynił dla jednej osoby z naszej rodziny, 
czego nie zauważyłem w czasie pełnego zabiegania dnia. Gdy tak się działo — a często tak 
się zdarzało — zdawałem sobie sprawę z tego, że próba zapamiętania tego pozwala Bogu 
pokazać mi, co On dla nas uczynił.

W moim sercu zaczęło wzrastać coś więcej niż wdzięczność. Wzrastało świadectwo. Sta-
wałem 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 — nawet to, czego nie dostrzegliśmy lub na 
co nie zwróciliśmy uwagi, gdy miało to miejsce” („Zapamiętaj, zapamiętaj”, str. 67).

• Czego możemy się nauczyć z zapisu w rozdziale: 3 Nefi 23 oraz z doświadczenia Pre-
zydenta Eyringa? (Uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi na to pytanie. Odpo-
wiedzi ich powinny odzwierciedlać następującą prawdę: Kiedy zapisujemy duchowe 
doświadczenia, będziemy osobiście błogosławieni wraz z naszymi rodzinami).

Niektórym z uczniów może się wydawać, że w ich życiu nie wydarzyło się nic wartego 
zapisania. Aby im pomóc, możesz poprosić jednego z uczniów, aby przeczytał na głos na-
stępującą wypowiedź Starszego Johna H. Groberga z Siedemdziesiątych:

„Niektórzy mówią: ‘Nie mam o czym pisać. Nie mam żadnych duchowych doświadczeń’. 
Wtedy odpowiadam: ‘Rozpocznij pisanie dziennika, a otrzymasz duchowe doświadczenia. 
One są stale obecne w naszym życiu, ale stajemy się na nie bardziej wrażliwi, kiedy zaczy-
namy pisać’” („Writing Your Personal and Family History”, Ensign, maj 1980, str. 48).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy zaniedbali obowiązku zapisywania doświadczeń, 
które wzmocniły ich duchowo. Zachęć ich, aby zapisywali te doświadczenia i kontynuowali 
to przez całe swoje życie. Możesz zasugerować, aby naśladowali przykład Prezydenta Eyringa 
i zapisywali kilka słów każdego dnia.

Omówienie fragmentów do opanowania
Uczenie się rozwiązywania problemów poprzez korzystanie z pism świętych może pomóc 
uczniom w ich życiu. Rozdaj każdej osobie po kartce. Poproś, aby zapisali pytanie, które ich 
nurtuje, lub wyzwanie, które stoi im na drodze. Wyjaśnij im, że zbierzesz te kartki i prze-
czytasz klasie niektóre wypowiedzi. Poproś uczniów, aby nie podpisywali swoich kartek 
oraz aby nie pisali na temat spraw osobistych lub nieodpowiednich do przedyskutowania 
w klasie. (Po zebraniu notatek możesz zapoznać się z ich treścią, aby upewnić się, że nie 
zawierają nieodpowiednich lub zbyt osobistych informacji). Przeczytaj pytanie lub wyzwa-
nie i zobacz, czy uczniowie potrafią na nie odpowiedzieć z wykorzystaniem fragmentów do 
opanowania.

Wyjaśnij, że Zbawiciel przykazał nam, abyśmy dzielili się z bliźnimi naukami, które On nam 
dał (zob. 3 Nefi 23:14). Aby pomóc uczniom w przestrzeganiu tego przykazania, zachęć ich, 
by w procesie rozwiązywania danego problemu z wykorzystaniem fragmentów do opano-
wania rozwijali umiejętności związane z nauczaniem, jak tłumaczenie doktryn lub zasad, 
dzielenie się doświadczeniami i składanie świadectwa. Możesz zachować pozostałe pytania 
lub wyzwania wymienione przez uczniów i przedyskutować je w podobny sposób podczas 
kolejnych lekcji, kiedy będzie na to czas.

Uwaga: Długość tej lekcji może pozwolić na zajęcia związane z fragmentami z pism świę-
tych do opanowania. Możesz przeprowadzić zajęcia na początku lekcji, w środku lekcji 
jako przerywnik między innymi blokami lub na koniec lekcji. Upewnij się, że zajęcia te 
będą krótkie, abyś miał czas na przeprowadzenie lekcji. Więcej propozycji zajęć pomoc-
nych w opanowaniu fragmentów z pism świętych znajduje się w aneksie na końcu tego 
podręcznika.

Sprawdzaj postęp 
uczniów odnośnie 
do wyznaczonych 
celów i wyzwań
Kiedy dasz uczniom 
określone wyzwanie, np. 
prowadzenie dziennika, 
zastanów się nad spo-
sobami, dzięki którym 
sprawdzisz ich postęp 
oraz przypomnisz im 
zobowiązania, których 
się podjęli. Daj im moż-
liwość podzielenia się 
doświadczeniami zwią-
zanymi ze stosowaniem 
prawd, których uczą się 
podczas lekcji. Dzieląc się 
tymi doświadczeniami, 
mogą zainspirować sie-
bie nawzajem do życia 
zgodnego z ewangelią. 
Możesz przeznaczyć na 
to czas na początku lek-
cji. Nie każdy z uczniów 
musi dzielić się swoimi 
doświadczeniami.
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Wprowadzenie
Jezus Chrystus nauczał Nefitów o niektórych proroc-
twach Malachiasza, tym samym wypełniając przyka-
zanie dane przez Ojca Niebieskiego (zob. 3 Nefi 26:2). 
Zgodnie z tymi proroctwami członkowie domu Izraela 
muszą odpokutować i powrócić do Pana w przygoto-
waniu na Drugie Przyjście Zbawiciela. Jezus Chrystus 

wyjaśnił także Nefitom „wszystkie proroctwa od po-
czątku do czasu, gdy przyjdzie w swej chwale” (3 Nefi 
26:3). Mormon nauczał, że tym, którzy uwierzą w 
Księgę Mormona, zostaną objawione jeszcze ważniej-
sze rzeczy (zob. 3 Nefi 26:9).

LEKCJA 132

3 Nefi 24–26

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 24:1–6
Jezus Chrystus przytacza proroctwo Malachiasza dotyczące Drugiego Przyjścia
Rozpocznij lekcję od pokazania zapałki i kostki mydła (lub możesz narysować je na ta-
blicy). Zapytaj uczniów, co wspólnego ma ogień z mydłem. (Zarówno ogień, jak i mydło 
mogą służyć jako środki czyszczące lub oczyszczające).

Wyjaśnij, że Jezus Chrystus wypełnił przykazanie dane Mu przez Ojca Niebieskiego (zob. 
3 Nefi 26:2), nauczając Nefitów niektórych proroctw Malachiasza, proroka ze Starego Testa-
mentu, który żył w Ziemi Świętej 170 lat przed tym, jak Lehi wraz ze swoją rodziną opuścił 
Jerozolimę. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 24:1–3 i odszukali, 
kogo Malachiasz porównał do „oczyszczającego ognia” i „ługu folusznika”.

• Kto jest przyrównany do oczyszczającego ognia i ługu folusznika? (Jezus Chrystus).

• O jakim wydarzeniu jest mowa w tych wersetach? (O „[dniu] Jego nadejścia”. Innymi 
słowy, o Drugim Przyjściu Jezusa Chrystusa. Aby pomóc uczniom odpowiedzieć na to 
pytanie, możesz poprosić ich, aby zapoznali się z nagłówkiem do tego rozdziału lub 
odnośnikami).

• O czym świadczy porównanie Jezusa Chrystusa do ognia i mydła? Co nastąpi podczas 
Jego Drugiego Przyjścia? (Mimo że uczniowie mogą użyć różnych słów, powinni odna-
leźć następującą prawdę: Podczas Drugiego Przyjścia Jezus Chrystus oczyści świat. 
Możesz poprosić uczniów, aby zapisali tę prawdę w swoich pismach świętych obok 
wersetów: 3 Nefi 24:2–3).

Wyjaśnij, że szejdownik (osoba zajmująca się oczyszczaniem metali szlachetnych) wy-
korzystuje ogień do podgrzania metalu — złota lub srebra — aż uzyska on formę cieczy. 
Następnie może usunąć wszystkie odpady lub zanieczyszczenia, ponieważ wypływają one 
na powierzchnię metalu. Na tym polega proces oczyszczania. Folusznik to osoba zajmu-
jąca się oczyszczaniem lub wybielaniem tkanin za pomocą mydła. Możesz także wyjaśnić, 
że wyrażenie: „synowie Lewiego” odnosi się do posiadaczy kapłaństwa w starożytnym 
Izraelu. W czasach obecnych to wyrażenie może się odnosić do współczesnych posiadaczy 
kapłaństwa (zob. NiP 84:33–34).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 24:5–6. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i wskażą, kto zostanie spalony lub zniszczony, a kto nie 
podczas Drugiego Przyjścia Zbawiciela. (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „synowie Jakuba” 
odnosi się do ludu przymierza z Panem z domu Izraela).

• W oparciu o werset: 3 Nefi 24:5, co uczyni Jezus Chrystus podczas Swojego Drugiego 
Przyjścia? (Mimo że uczniowie mogą użyć różnych słów, powinni odnaleźć następu-
jącą prawdę: Jezus Chrystus zniszczy niegodziwych podczas Swojego Drugiego 
Przyjścia).

Zdecyduj, czego 
nauczać
Ta lekcja zawiera więcej 
materiału niż pozawala 
na to czas. Z modlitwą 
zastanów się, które dok-
tryny, zasady lub pomy-
sły dotyczące nauczania 
przyniosą największą 
korzyść twoim uczniom.
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3 Nefi 24:7–18
Jezus Chrystus przytacza nauki Malachiasza dotyczące sposobu, w jaki ludzie z 
domu Izraela mogą powrócić do Pana
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że osoba im bliska lub członek rodziny ma trudno-
ści z odczuwaniem miłości i wpływu Pana oraz z utrzymywaniem swojego świadectwa o 
ewangelii.

• Co byście zrobili, aby pomóc tej osobie?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: 3 Nefi 24:7 i odszukali radę, jaką dał Pan 
tym, którzy powoli oddalają się od Niego oraz przestają dotrzymywać przymierzy, które 
zawarli.

• Jak myślicie, co oznacza to, że ludzie „odstąpili” od obrzędów Pana? (Już nie dotrzymy-
wali przymierzy i obrzędów ewangelii).

• Jaką obietnicę dał Pan tym, którzy nie dotrzymywali swoich przymierzy? („Nawróćcie się 
do Mnie, a wtedy i Ja powrócę do was”).

• Jak myślicie, co oznacza „nawrócenie się” do Pana? Co oznaczają słowa, że Pan „powróci 
do tych”, którzy się do Niego nawrócą?

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeżeli nawrócimy się do Pana, On do nas powróci.

• Czego ta zasada naucza nas o Ojcu Niebieskim i Jezusie Chrystusie?

Napisz na tablicy: Nawróćcie się do Pana. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu frag-
ment: 3 Nefi 24:8–12 i odszukali jeden ze sposobów, o którym mówił Pan, że ludzie do 
Niego powrócą. Gdy uczniowie będą udzielać odpowiedzi, napisz pod słowami: Nawróćcie 
się do Pana wyrażenie: płaćcie dziesięciny i daniny.

• Jak chęć, aby płacić dziesięcinę, świadczy o tym, że dana osoba kocha i miłuje Pana?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Prezydenta Gordona B. 
Hinckleya:

„Możemy płacić dziesięcinę. To nie tyle jest związane z pieniędzmi, co z naszą wiarą” („Let 
Us Move This Work Forward”, Ensign, listopad 1985, str. 85).

• Jak chęć, aby płacić dziesięcinę i inne ofiary świadczy o naszej wierze w Pana?

Daj uczniom czas na zapoznanie się z wersetami: 3 Nefi 24:10–12. Poproś ich, aby odszu-
kali obietnice, które dał Pan tym, którzy płacą pełną i uczciwą dziesięcinę.

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście z powodu płacenia dziesięciny? Jak te błogosła-
wieństwa stanowią przykład „przychylenia wam nieba” przez Pana?

Podsumuj fragment: 3 Nefi 24:13–18, wyjaśniając, że w tych wersetach Pan mówił o tym, 
że niektórzy w starożytnym Izraelu wątpili w potrzebę przestrzegania praw ewangelii. 
Narzekali, że dumnym i niegodziwym wiodło się znacznie lepiej pomimo ich grzechów. W 
wersecie: 3 Nefi 24:16 Pan powiedział, że będzie prowadzona „księga pamięci”, w której 
zostaną zapisane imiona sprawiedliwych (zob. NiP 85:7–9; 128:6–7; Mojżesz 6:5–8). Na-
stępnie dodał, że kiedy przyjdzie ponownie, oszczędzi wiernych i zachowa ich dla Siebie, 
„zbierze [Swoje] klejnoty”.

• Jakim błogosławieństwem jest świadomość tego, że Pan oszczędzi wiernych i zachowa 
ich, jako cenny skarb?

• Które wyrażenia w wersecie: 3 Nefi 24:16 opisują tych, których Pan zachowa dla Siebie 
jako cenny skarb? (Ci, którzy „żyli w bojaźni przed Panem” i „czcili Jego imię”).

Zapisz na tablicy pod słowami: Nawróćcie się do Pana wyrażenie: żyjcie w bojaźni przed Pa-
nem oraz: czcijcie Jego imię. (Możesz wyjaśnić, że w tym kontekście słowo: bojaźń oznacza 
cześć lub szacunek). Poproś uczniów, aby odpowiedzieli na poniższe pytanie w swoich 
notatnikach lub dziennikach do studiowania:

• Zastanówcie się nad tym, jak dajecie sobie radę z płaceniem dziesięciny i innych ofiar 
oraz czy często myślicie o Chrystusie. W jaki sposób poprawa w tych kilku aspektach 
może pomóc wam w „nawróceniu się” do Niego?
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3 Nefi 25
Jezus Chrystus przytacza proroctwa Malachiasza dotyczące powrotu Eliasza tuż 
przed Drugim Przyjściem
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 25:1–3. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odnajdą powody, dla których Drugie Przyjście będzie błogo-
sławieństwem dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby podzielili 
się tym, co odnaleźli. Możesz wyjaśnić, że słowo korzeń w wersecie: 3 Nefi 25:1 najprawdo-
podobniej odnosi się do przodków, a słowo gałązka do potomków. Dlatego w życiu, które 
nastanie, niegodziwi nie będą cieszyć się błogosławieństwami wynikającymi z zapieczęto-
wania do swoich przodków i potomków. Wyrażenie „cielęta wypuszczone z obory” w wer-
secie: 3 Nefi 25:2 odnosi się do cieląt, które są bezpieczne, nakarmione i otoczone troską. 
Pan obiecuje, że będzie dbał i otaczał Swoją opieką tych, którzy „czczą [Jego] imię”.

Wyjaśnij, że Malachiasz prorokował o wydarzeniu, które nastąpi przed Drugim Przyjściem 
i dotyczy proroka Eliasza ze Starego Testamentu. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie 
na głos fragmentu: 3 Nefi 25:5–6, a pozostali uczniowie niech odszukają, co uczyni Eliasz, 
aby przygotować świat na przyjście Pana.

Zapytaj uczniów, co wiedzą na temat powrotu proroka Eliasza na ziemię w ramach wyda-
rzeń związanych z Przywróceniem ewangelii. Możesz dopełnić ich odpowiedzi, wyjaśnia-
jąc, że 3 kwietnia 1836 r. Eliasz ukazał się Józefowi Smithowi i Oliverowi Cowdery’emu w 
nowo poświęconej świątyni Kirtland (zob. NiP 110:13–16). Podczas swojej wizyty Eliasz 
przywrócił klucze kapłaństwa niezbędne do pieczętowania rodzin na wieczność w świętych 
świątyniach Pana. Gdy prowadzimy badania genealogiczne możemy odnaleźć członków 
rodziny, za których możemy wykonywać obrzędy w świątyni.

• Jak myślicie, co to oznacza, że Eliasz „skłoni serca ojców ku dzieciom, a serca dzieci 
ku ojcom”?

• Dlaczego świadomość tego, że możecie zostać zapieczętowani do waszych rodzin na 
wieczność, jest błogosławieństwem?

Złóż świadectwo, że kiedy nasze serca zwracają się ku naszym ojcom dzięki pracy ge-
nealogicznej i świątynnej, pomagamy w przygotowaniu ziemi na Drugie Przyjście 
Jezusa Chrystusa.

3 Nefi 26:1–12
Jezus Chrystus objaśnia pisma święte, Mormon naucza, co musimy zrobić,  
aby zrozumieć to, co objawił Zbawiciel
Podsumuj fragment: 3 Nefi 26:1–5, wyjaśniając, że po tym, jak Zbawiciel przytoczył pro-
roctwa Malachiasza, nauczał ten lud na temat „wszystkiego, co ma nastąpić na ziemi” od 
Stworzenia świata do Sądu Ostatecznego (3 Nefi 26:3–4).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 26:6–8, a pozostali 
uczniowie niech odszukają, jaka część nauk Jezusa Chrystusa została zapisana w Księdze 
Mormona. Następnie poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 26:9–11 i 
odszukali, dlaczego Mormon nie zawarł w swoim streszczeniu wszystkiego, czego nauczał 
Zbawiciel Nefitów. Podkreśl, że wyrażenie danie wiary powtarzające się w tych wersetach 
oznacza, że musimy postępować zgodnie z doktrynami i zasadami objawionymi przez 
Boga, a nie tylko mieć nadzieję, że są prawdziwe.

• W oparciu o werset: 3 Nefi 26:9, co obiecał Pan tym, którzy dadzą wiarę i postąpią zgod-
nie z tym, co objawił? (Kiedy uczniowie będą odpowiadać, podkreśl, że kiedy wierzymy 
i postępujemy zgodnie z tym, co Bóg objawił, przygotowujemy siebie na otrzyma-
nie większego objawienia).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy pokładali wiarę w prawdy, które już otrzymaliśmy, zanim 
otrzymamy ich więcej?

• W jaki sposób możemy pokazać, że wierzymy w to, co Pan objawił?

Obiecaj uczniom, że kiedy studiują z wiarą i żyją zgodnie z zasadami zawartymi w Księdze 
Mormona, otrzymują większe zrozumienie ewangelii. Aby pomóc uczniom uświadomić 
sobie, jak dalece przyjmują prawdy z Księgi Mormona, poproś ich, aby odpowiedzieli na 
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następujące pytania w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania (możesz zapi-
sać je na tablicy):

• Co w waszym życiu świadczy o tym, że wierzycie w Księgę Mormona?

• Czy dzięki czytaniu Księgi Mormona ze szczerym pragnieniem otrzymaliście osobiste 
objawienie?

3 Nefi 26:13–21
Zbawiciel kończy Swoją ziemską posługę pośród Nefitów, a Jego uczniowie 
naśladują Jego przykład w swej posłudze
Wyjaśnij, że w rozdziale: 3 Nefi 26 Mormon podsumował ostatnie nauki Zbawiciela dane 
podczas posługi pośród Nefitów. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: 
3 Nefi 26:13–16. Możesz zaproponować im, aby podkreślili niektóre z rzeczy, które uczynił 
Zbawiciel, a które Mormon uznał za ważne.

Jeśli czas na to pozwoli, poproś uczniów, aby zastanowili się nad swoimi notatkami i 
komentarzami w pismach świętych, które poczynili, studiując rozdziały: 3 Nefi 11–25. 
Zachęć ich, aby odszukali nauki i wydarzenia, które miały miejsce podczas posługi Zba-
wiciela pośród Nefitów, które są dla nich znaczące i warte zapamiętania. Poproś kilku 
uczniów, aby podzielili się swoimi myślami i uczuciami na temat posługi Zbawiciela 
pośród Nefitów.
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Wprowadzenie
Wkrótce po zakończeniu posługi Zbawiciela pośród 
Nefitów dwunastu nowo wybranych nefickich uczniów 
zgromadziło się razem, aby żarliwie modlić się i pościć. 
Ukazał im się Jezus Chrystus i odpowiedział na ich 

wątpliwości związane z nazwą, jaką powinni nadać 
Kościołowi. Nauczał ich Swojej ewangelii i przykazał im, 
aby żyli na Jego podobieństwo.

LEKCJA 133

3 Nefi 27

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 27:1–12
Jezus Chrystus naucza dwunastu uczniów, że Jego Kościół powinien nosić 
Jego imię
Podziel uczniów na grupy składające się z trzech lub czterech uczniów. W sytuacji, jeśli 
grupa, którą nauczasz, jest niewielka, niech każdy z uczniów pracuje samodzielnie. Poproś 
każdą z grup (lub każdego ucznia), aby wyobraziła sobie, że ma do założenia nowy klub 
lub drużynę sportową. Poproś uczniów, aby wybrali rodzaj klubu lub drużyny, którą chcą 
założyć, np. kółko naukowe lub drużynę piłkarską, a następnie wybrali nazwę dla tej orga-
nizacji. Poproś ich, aby zapisali tę nazwę na kartce. Następnie zbierz te kartki. (To ćwicze-
nie powinno być krótkie. Nie powinno zabrać zbyt dużo czasu ani nie powinno odciągnąć 
uwagi uczniów od doktryn i zasad znajdujących się w rozdziale: 3 Nefi 27).

Przeczytaj na głos każdą z nazw zapisaną na kartkach. Za każdym razem, jak będziesz 
czytasz jedną nazwę, niech uczniowie zgadują, o jaki klub lub drużynę chodzi.

• W jakim sensie nazwa danej organizacji świadczy o jej charakterze i osobach, które do 
niej przynależą?

Wyjaśnij, że wkrótce po tym, jak Jezus Chrystus odwiedził Nefitów, Jego dwunastu 
nefickich uczniów zjednoczyło się w poście i modlitwie (zob. 3 Nefi 27:1). Poproś kilku 
uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 3 Nefi 27:2–7. Pozostali uczniowie niech 
śledzą tekst i odszukają pytanie, jakie mieli uczniowie, oraz odpowiedź, jaką udzielił na 
nie Zbawiciel.

• Jak Zbawiciel chciał, aby brzmiała nazwa Jego Kościoła?

• Jakie powody podał dla nazwania Kościoła Jego imieniem?

Poproś uczniów, aby zapoznali się z treścią fragmentu: 3 Nefi 27:8–12 i odszukali, jak Zba-
wiciel określił Jego prawdziwy Kościół. Kiedy będą studiować fragment, zapisz na tablicy 
następujące niepełne zdanie:

Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa powinien…

Po wyznaczonym czasie poproś uczniów, aby dokończyli to zdanie w oparciu o to, co 
przeczytali. (Uczniowie powinni rozpoznać na następującą prawdę: Prawdziwy Ko-
ściół Jezusa Chrystusa powinien nosić Jego imię i być zbudowany na opoce Jego 
ewangelii).

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, aby Kościół Zbawiciela nosił Jego imię?

• Co to oznacza, że Kościół jest zbudowany na „[opoce Jego ewangelii]”? (3 Nefi 27:10). 
Jak myślicie, dlaczego ważne jest, aby Kościół był zbudowany na Jego ewangelii, a nie na 
zamysłach ludzi?

Poproś uczniów, aby uzupełnili poniższe zdanie w swoich notatnikach lub dziennikach do 
studiowania: „Dla mnie osobiście bycie członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa jest ważne, 
ponieważ…”.
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3 Nefi 27:13–22
Jezus Chrystus definiuje Swoją ewangelię i naucza o tym, co musimy robić,  
abyśmy byli bez winy przed Nim i Jego Ojcem
Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, co czuli, kiedy ktoś przyłapał ich na gorącym 
uczynku. (Nie proś ich, aby dzielili się tymi doświadczeniami). Następnie poproś ich, aby 
wyobrazili sobie, jakby to było, gdyby stali przed Panem w oczekiwaniu na sąd. Zachęć ich, 
aby zastanowili się nad następującym pytaniem:

• Jak czulibyście się, stojąc przed Panem i wiedząc, że jesteście winni popełnienia danego 
grzechu?

Wyjaśnij, że słowo ewangelia oznacza „dobrą nowinę”. Poproś kilku uczniów, aby po kolei 
czytali na głos fragment: 3 Nefi 27:13–16, a pozostali odszukali dobrą nowinę w tych wer-
setach. Poproś ich także, aby zastanowili się, jak ta dobra nowina odnosi się do dnia, kiedy 
staną przed Bogiem na sąd.

• Zbawiciel świadczył o tym, że przyszedł na świat, aby wypełnić wolę Swojego Ojca. W 
oparciu o werset: 3 Nefi 27:14, w jakim celu Ojciec Niebieski wysłał na ziemię Jezusa 
Chrystusa?

• W oparciu o fragment: 3 Nefi 27:14–14, co stanowi podstawę ewangelii? (Mimo że 
uczniowie mogą użyć różnych słów, powinni odnaleźć następującą prawdę: Podstawą 
ewangelii jest Zadośćuczynienie, którego dokonał Jezus Chrystus, tym samym 
wypełniając wolę Swojego Ojca. Możesz poprosić uczniów, aby zapisali tę prawdę 
na marginesie swoich pism świętych obok wersetów: 3 Nefi 27:13–14).

• Co się stanie z ludzkością z powodu tego, że Zbawiciel wypełnił wolę Swojego Ojca? 
(Staniemy przed Nim, aby zostać osądzeni za nasze uczynki).

Poproś uczniów, aby zapoznali się z wersetem: 3 Nefi 27:16 i odszukali, co musimy robić, 
aby otrzymać wszystkie błogosławieństwa Zadośćuczynienia i przygotować się na Sąd 
Ostateczny. Poproś uczniów, aby podzielili się tym, co odnaleźli. Poproś jednego z uczniów, 
aby zapisywał odpowiedzi na tablicy.

• Zgodnie z tym wersetem, jakie błogosławieństwa otrzymają ci, którzy odpokutują, zo-
staną ochrzczeni i wytrwają do końca? (Odpowiedzi uczniów powinny odzwierciedlać 
następującą prawdę: Jeśli odpokutujemy, zostaniemy ochrzczeni i wytrwamy do 
końca, będziemy bez winy, kiedy staniemy przed Bogiem na sąd).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 27:17–19. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, co stanie się z tymi, którzy nie odpokutują ani 
nie wytrwają do końca.

• Opierając się na tym, co przeczytaliście, dlaczego wszystkie dzieci Ojca Niebieskiego 
potrzebują Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa?

• Co może być dla nas dobrą nowiną, kiedy rozważamy o byciu sądzonym przez Pana?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum 
Dwunastu Apostołów:

„’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 nierozwiązywalne, [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).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 27:20–21, a pozosta-
łych uczniów o odszukanie zaproszenia, jakie skierował do nas Zbawiciel.

• Jak brzmi zaproszenie Zbawiciela, zgodnie z tymi wersetami?

Aby skłonić uczniów do przemyślenia tego, co muszą zrobić, aby odpowiedzieć na to 
zaproszenie, poproś ich o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania w notatnikach 
lub dziennikach do studiowania. (Możesz napisać je na tablicy lub powoli przeczytać, aby 
uczniowie mogli je zanotować).
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• Dlaczego Zbawiciel chce, abyście odpokutowali i do Niego powrócili?

• W jaki sposób możecie przyjąć zaproszenie Zbawiciela z fragmentu: 3 Nefi 27:20–21?

• Co możecie uczynić dzisiaj, aby stanąć bez winy przed Panem?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Nauki i Przymierza 76:40–42. 
Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają dodatkowe wyrażenia określające, dla-
czego ewangelia jest dobrą nowiną. (Możesz im zasugerować, aby zapisali: NiP 76:40–42 
na marginesie swoich pism świętych, obok wersetu: 3 Nefi 27:13).

We wcześniejszej części tej lekcji, poprosiłeś uczniów, aby zastanowili się, jak czuliby się, 
gdyby winni grzechów stanęli przed Panem. Teraz poproś ich, aby rozważyli, jak czuliby się, 
stojąc przed Zbawicielem ze świadomością, że zostali oczyszczeni z grzechów przez Jego 
Zadośćuczynienie oraz posłuszeństwo zasadom, przykazaniom i obrzędom ewangelii.

• Jeśli mielibyście wtedy okazję, aby rozmawiać ze Zbawicielem, co byście Mu powiedzieli?

• Opierając się na tym, co studiowaliście podczas tej lekcji, jak byście wytłumaczyli swo-
jemu koledze, że ewangelia Jezusa Chrystusa jest dobrą nowiną?

3 Nefi 27:23–33
Jezus Chrystus naucza Swoich uczniów, aby stali się tacy, jak On
Podsumuj fragment: 3 Nefi 27:23–26, wyjaśniając, że Zbawiciel dał wskazówki Swoim 
dwunastu nefickim uczniom i nauczał ich na temat powierzonych im obowiązków. Poproś 
uczniów, aby przeczytali po cichu werset: 3 Nefi 27:27 i odszukali przykazanie, które dał 
Zbawiciel Swoim uczniom, aby pomóc im w wypełnianiu ich roli, jako sędziów ludu.

• Dlaczego ważne jest, aby sędziowie ludu byli podobni do Zbawiciela?

Poproś uczniów, aby powrócili do wersetu: 3 Nefi 27:21.

• Co Zbawiciel przykazał Swoim uczniom?

• Jaki związek istnieje pomiędzy dobrymi uczynkami a stawaniem się podobnym 
do Zbawiciela?

Podczas gdy uczniowie omawiają odpowiedzi na to pytanie, napisz na tablicy następującą 
zasadę: Pan oczekuje od Swoich uczniów, aby czynili to, co On czynił i stali się tacy, 
jak On.

• W jaki sposób możemy stać się podobni do Zbawiciela? Co możemy czynić, aby naśla-
dować Jego przykład?

• Jakie błogosławieństwa otrzymaliście, kiedy dążyliście do naśladowania przykładu 
Zbawiciela?

Zakończ lekcję, świadcząc o błogosławieństwach, które otrzymujemy, kiedy staramy 
się upodobnić do Jezusa Chrystusa.

Świadcz o Jezusie 
Chrystusie
Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa jest funda-
mentalną prawdą, na 
której ustanowione 
są wszystkie doktryny 
i zasady ewangelii. 
Powinniśmy się na nim 
koncentrować podczas 
nauczania i uczenia się 
ewangelii. Szukaj okazji, 
aby często dzielić się 
świadectwem o Jezusie 
Chrystusie i staraj się 
pomagać uczniom w 
rozwijaniu miłości do 
Zbawiciela i pragnienia, 
aby być Jego prawdzi-
wymi uczniami.
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Komentarz i tło historyczne
3 Nefi 27:13–21. Ewangelia Jezusa Chrystusa

Prorok Józef Smith wyjaśnił główne przesłanie ewange-
lii Jezusa Chrystusa:

„Podstawowe zasady naszej religii wywodzą się ze 
świadectwa Apostołów i Proroków o Jezusie Chrystusie; 
o tym, że zmarł, został pochowany i powstał trzeciego 
dnia, i wstąpił do nieba. Wszystkie inne sprawy odno-
szące się do naszej religii stanowią zaledwie dodatek 
do tego” (Teachings of Presidents of the Church: Joseph 
Smith 2007, str. 49).

Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Aposto-
łów nauczał:

„Słowo ewangelia oznacza ‘dobrą nowinę’. Dobrą 
nowiną jest Pan Jezus Chrystus i Jego przesłanie Zba-
wienia. [Zob. Bible Dictionary, „Gospels”, str. 682–683].
Jezus postawił znak równania pomiędzy ewangelią 
a Swoją misją i Swą posługą w doczesności. Na temat 
misji powiedział On:

‘Oto dałem wam Moją ewangelię, dobrą nowinę — 
o tym, że przyszedłem na świat wypełnić wolę Mego 
Ojca, albowiem to On Mnie posłał.

Mój Ojciec posłał Mnie, abym został podniesiony na 
krzyżu’. [3 Nefi 27:13–14].

Doczesną misję Zbawiciela znamy jako Zadośćuczynienie.

Doczesna posługa Zbawiciela zawiera wszystko, co 
On zrobił — Jego nauki, okazywanie miłości, bacze-
nie na obrzędy, przykłady modlitwy, wytrwałość i 
jeszcze więcej. Żył, aby być dla nas przykładem, co 
także zrównał z ewangelią w Swoim oświadczeniu na 
temat czynionej posługi. ‘To jest Moją dobrą nowiną’ 
— powiedział —‘[…] macie czynić to, co widzieliście, 
że czyniłem’. [3 Nefi 27:21]. Tak więc wiara, pokuta, 
chrzest wodą i ogniem Ducha Świętego, zgromadzenie 
wybranych i wytrwanie do końca są częścią ewangelii” 
(„Misjonarze seniorzy i ewangelia”, Ensign lub Liahona, 
listopad 2004, str. 81).

3 Nefi 27:27. Stawanie się podobnym 
do Jezusa Chrystusa

Prezydent Ezra Taft nauczał:

„Człowiek, który wiedzie życie na wzór Chrystusa, jest 
wspaniałym, najbardziej błogosławionym i najszczę-
śliwszym człowiekiem. Nie ma to związku z doczesnym 
bogactwem, siłą czy prestiżem. Jedynym prawdziwym 
testem wielkości, błogosławieństw i radości jest to, jak 
bardzo nasze życie może odzwierciedlać życie Mistrza, 
Jezusa Chrystusa. On jest jedyną prawdziwą drogą, 
pełnią prawdy i pełnią życia” („Jesus Christ — Gifts and 
Expectations”, [BYU devotional address, 10 grudnia 
1974], 1, speeches.byu.edu).
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Wprowadzenie
Kiedy Jezus Chrystus zapytał każdego ze Swoich nefic-
kich uczniów, czego pragną, dziewięciu z nich odpowie-
działo, że chcą powrócić do Niego, jak tylko ich ziemska 
posługa dobiegnie końca. Natomiast pragnieniem 
trzech z nich było pozostanie na ziemi, aż do Drugiego 
Przyjścia i przyprowadzanie dusz do Zbawiciela. Pan 

spełnił ich prawe pragnienia. Mormon zapisał szereg 
informacji na temat posługi Trzech Nefitów oraz to, co 
Pan mu objawił na temat przemiany fizycznej, której 
doświadczyli, a która była niezbędna, by mogli pozo-
stać na ziemi.

LEKCJA 134

3 Nefi 28

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 28:1–11
Jezus Chrystus spełnia pragnienia Swoich nefickich uczniów
Poproś uczniów, aby zastanowili się, jakby zareagowali, gdyby objawił im się Jezus i zapytał: 
„Czego pragniecie ode Mnie?”. Poproś ich, aby odpowiedzieli na to pytanie w swoich 
notatnikach lub dziennikach do studiowania. Powiedz im, że jeśli mają na to chęć, mogą 
podzielić się z resztą grupy tym, co napisali.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 28:1–3 i odszukali odpowiedź, 
jakiej udzieliło dziewięciu uczniów–Nefitów na pytanie, które im zadał Pan. Po tym, jak 
uczniowie podzielą się tym, co odnaleźli, zapytaj:

• Jak zareagował Zbawiciel na pragnienie Swoich dziewięciu uczniów?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 28:4–9 i odszukali, czego pra-
gnęli od Zbawiciela pozostali trzej uczniowie. Poproś ich, aby podzielili się tym, co odna-
leźli. (Możesz zwrócić ich uwagę na zdanie z wersetu: 3 Nefi 28:9: „albowiem pragniecie 
nawracać do mnie ludzi”).

• Co czuł Zbawiciel, gdy usłyszał, czego pragną ci trzej uczniowie?

• W oparciu o fragment: 3 Nefi 28:8–9, co obiecał Zbawiciel Trzem Nefitom, aby ich prawe 
pragnienia zostały spełnione?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos wersetu: 3 Nefi 28:10, a pozostali ucznio-
wie niech odszukają błogosławieństwa, które obiecał Pan Trzem Nefitom.

• Co obiecał Pan Trzem Nefitom? Czy widzieliście, aby służba bliźnim przynosiła radość?

• Czego możemy nauczyć się o Panu na podstawie fragmentu: 3 Nefi 28:1–10? (Przykładowe 
odpowiedzi uczniów: Pan błogosławi nas zgodnie z naszymi prawymi pragnieniami 
oraz Pan raduje się, kiedy pragniemy pomagać bliźnim w przyjściu do Niego).

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu, jak ważne są prawe pragnienia, przeczytaj następu-
jące zdania:

Starszy Neal A. Maxwell z Kworum Dwunastu Apostołów powiedział:

„Zatem to, czego usilnie pragniemy, jest tym, czym się z czasem staniemy i tym, co otrzy-
mamy w wieczności. […]

Dlatego też nie możemy ustawać w prawych pragnieniach” („According to the Desire of 
[Our] Hearts”, Ensign, listopad 1996, str. 21–22).

Prezydent Brigham Young nauczał:

„Mężczyźni i kobiety, którzy pragną zająć miejsce w królestwie celestialnym, odkryją, że 
muszą walczyć z wrogiem wszelkiej prawości każdego dnia” („Remarks”, Deseret News, 
28 grudnia 1864, str. 98).

• Jak myślicie, dlaczego musimy każdego dnia walczyć o to, aby nasze prawe pragnienia 
zostały spełnione?

Unikaj spekulacji na 
temat Trzech Nefitów
Wiele osób słyszało hi-
storie na temat domnie-
manych wizyt złożonych 
przez Trzech Nefitów. 
Zamiast dzielić się tymi 
historiami, nauczaj tego, 
co mówią na ten temat 
pisma święte. Pamiętaj 
o słowach Mormona, 
zgodnie z którymi 
Trzech Nefitów będzie 
przebywać pośród ludzi 
innych narodów i Żydów, 
którzy „ich nie poznają” 
(3 Nefi 28:27–28). Unikaj 
dyskusji na temat historii 
lub innych informacji, 
które nie pochodzą 
z oficjalnych źródeł 
kościelnych.
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• Kiedy czuliście, że Pan pobłogosławił was ze względu na prawe pragnienia?

Poproś uczniów, aby powrócili do listy pragnień, którą sporządzili na początku lekcji. Poproś 
ich, aby zapisali w kilku słowach, co zaczną robić od dziś, aby ich prawe pragnienia zostały 
spełnione.

3 Nefi 28:12–35
Mormon opisuje posługę Trzech Nefitów
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 3 Nefi 28:12–16. Pozostali 
niech śledzą tekst i odszukają, co stało się z nefickimi uczniami po tym, jak Zbawiciel ich 
opuścił. Wyjaśnij, że kiedy uczniowie doświadczyli przemiany — w ich ciałach nastąpiła 
tymczasowa zmiana.

• Zgodnie z wersetem: 3 Nefi 28:15, dlaczego uczniowie musieli zostać przemienieni? 
(„Aby mogli zrozumieć rzeczy boskie”).

Wyjaśnij, że werset: 3 Nefi 28:17 rozpoczyna opis posługi Trzech Nefitów sporządzony 
przez Mormona. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: 3 Nefi 28:17 i odszukali, 
czego Mormon nie wiedział o fizycznym stanie Trzech Nefitów, kiedy sporządzał ten zapis. 
(Możesz powiedzieć uczniom, że w dalszej części lekcji dowiedzą się więcej na temat prze-
miany, której doświadczyli Trzej Nefici).

Poproś kilku uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: 3 Nefi 28:18–23. Pozostali 
uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, czym Pan pobłogosławił Trzech Nefitów, aby 
mogli doświadczyć spełnienia swoich prawych pragnień.

• Co zrobili ci Trzej Nefici, aby spełnić swoje pragnienie i przyprowadzić ludzi do Zbawiciela?

• Czym pobłogosławił ich Pan, aby spełnić ich pragnienie?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 28:25–32 i wskazali na grupy 
ludzi, które skorzystały oraz na te, które skorzystają z posługi Trzech Nefitów. Możesz 
zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli to, co odnajdą. (Zauważ, że fragment: 3 Nefi 
28:27–28 zawiera jeden z powodów, dla którego powinniśmy być ostrożni, kiedy dajemy 
wiarę i dzielimy się historiami ludzi, którzy twierdzą, że spotkali Trzech Nefitów: Mormon 
powiedział, że osoby, pośród których będą służyć Trzej Nefici, „ich nie poznają”).

3 Nefi 28:36–40
Mormon naucza na temat natury przemienionych osób
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek mieli pytanie na temat ewangelii lub czy kiedykolwiek 
przeczytali coś w pismach świętych, czego nie rozumieli. Wytłumacz im, że na samym 
początku, kiedy Mormon pisał na temat przemienienia Trzech Nefitów, powiedział, że nie 
rozumiał w pełni zmian, jakie nastąpiły w ich ciałach fizycznych podczas ich posługi na 
ziemi (zob. 3 Nefi 28:17).

• Do kogo zazwyczaj zwracacie się z pytaniami na temat ewangelii lub wersetów z pism 
świętych? Dlaczego?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 28:36 i odszukali, co zrobił 
Mormon, aby uzyskać odpowiedź na swoje pytanie.

• Czego możemy się nauczyć z przykładu Mormona na temat sposobu uzyskania lepszego 
zrozumienia danej kwestii? (Mimo że uczniowie mogą udzielić różnych odpowiedzi, 
upewnij się, że wskażą na następującą zasadę: Kiedy brakuje nam zrozumienia, mo-
żemy zwrócić się do Ojca Niebieskiego o kierownictwo).

• Jakie znacie przykłady, które ilustrują tę zasadę?

• W jakich sytuacjach możemy potrzebować pomocy Ojca Niebieskiego w uzyskaniu 
większego zrozumienia?

Przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Spencera W. Kimballa, który 
wyróżnił kilka okoliczności, w których powinniśmy modlić się o pomoc:

„Potrzebujemy Jego pomocy, kiedy dążymy do poznania prawd ewangelii, 
a następnie staramy się żyć zgodnie z nimi. Potrzebujemy Jego pomocy, 
kiedy podejmujemy najważniejsze decyzje w życiu, związane z edukacją, 
małżeństwem, zatrudnieniem, miejscem zamieszkania, wychowaniem 
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naszych dzieci, wzajemną służbą. Ponadto musimy dążyć do uzyskania wybaczenia, stałego 
kierownictwa i ochrony we wszystkim, co robimy. Nasza lista potrzeb jest długa, rzeczywi-
sta i szczera. […]

Po tym, jak spędziłem moje życie na modlitwach, znam miłość, moc i siłę, która przycho-
dzi po szczerej i żarliwej modlitwie. Wiem, że nasz Ojciec jest gotowy, aby nam pomóc w 
naszych doczesnych zmaganiach, aby nauczać nas, prowadzić i kierować nas. Dlatego też z 
wielką miłością Zbawiciel powiedział: ‘Co mówię do jednego, mówię do wszystkich; módl-
cie się zawsze’ (NiP 93:49)” („Pray Always”, Ensign, październik 1981, str. 3, 6).

• W jaki sposób możecie rozwinąć swoją wiarę w moc modlitwy? Czy kiedykolwiek otrzy-
maliście (lub wasze rodziny) odpowiedzi na modlitwy?

Zachęć uczniów, aby zwracali się do Ojca Niebieskiego w modlitwie, kiedy dążą do zro-
zumienia ewangelii i kiedy zmagają się z wyzwaniami w życiu. Złóż świadectwo na temat 
błogosławieństw, które otrzymałeś, kiedy zwróciłeś się do Ojca Niebieskiego ze swoimi 
pytaniami i wyzwaniami, z którymi się zmagałeś.

Wyjaśnij, że zmiana, której doświadczyli Trzej Nefici, nazywana jest przemienieniem. Nie-
którzy wierni słudzy Pana zostali przemienieni, dzięki czemu mogli kontynuować 
swoją posługę na ziemi. Dociekając na temat tej zmiany, Mormon poznał lepiej naturę 
przemienionych istot.

Napisz na tablicy wyrażenie Przemienione istoty. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie 
na głos fragmentu: 3 Nefi 28:37–38. Pozostali uczniowie niech śledzą tekst i odszukają, 
czego Mormon nauczył się o przemianie fizycznej, jakiej doświadczyli Trzej Nefici.

• Czego Mormon nauczył się na temat przemienionych istot? (Poproś jednego z uczniów, 
aby zapisywał odpowiedzi na tablicy. Odpowiedzi powinny zawierać: przemienione 
istoty „nie zaznają śmierci”, nie czują bólu oraz smutku, prócz smutku, który jest zwią-
zany z grzechami świata).

• Dlaczego ta zmiana w ich ciałach była niezbędna? (Możesz poprosić uczniów, aby 
powrócili do wersetów: 3 Nefi 28:6–7. Ta zmiana była niezbędna do spełnienia się ich 
prawych pragnień — pozostania na ziemi, aż do Drugiego Przyjścia Zbawiciela i przy-
prowadzenia dusz do Chrystusa).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 28:39–40 i odszukali dodat-
kowe informacje na temat przemienionych istot. Poproś jednego z uczniów, aby zapisywał 
odpowiedzi reszty grupy na tablicy. (Odpowiedzi powinny zawierać: przemienione istoty 
nie mogą być kuszone przez Szatana, są uświęcone i święte oraz „nie podlegają mocom 
ziemskim”). Możesz wyjaśnić, że chociaż przemienione istoty nie podlegają śmierci, nie 
są zmartwychwstałe. Dostąpią „większej przemiany” dopiero w dzień sądu ostatecznego, 
kiedy to w jednej chwili zostaną przemienione ze stanu śmiertelnego w nieśmiertelny — 
a nastąpi to „w mgnieniu oka” (zob. 3 Nefi 28:8, 40).

Zakończ lekcję, świadcząc na temat zasad i doktryn omówionych podczas lekcji. Poproś 
uczniów, aby podążali za podszeptami, które otrzymują od Ducha.
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Komentarz i tło historyczne
3 Nefi 28. Przemienienie — jego dwa rodzaje

Trzej Nefici doznali obu rodzajów przemienienia.

Przemienienie, o którym jest mowa we fragmencie: 
3 Nefi 28:13–17 oznacza „stan, do którego dana osoba 
jest tymczasowo przemieniona, zarówno jeśli chodzi o 
jej wygląd, jak i naturę — innymi słowy zostaje podnie-
siona do wyższego stanu duchowego — dzięki czemu 
może przebywać w obecności uświęconych niebiańskich 
istot” (Guide to the Scriptures,  „Transfiguration”, adres 
internetowy: scriptures.lds.org; zob. także NiP 67:11; 
Mojżesz 1:11). W pismach świętych czytamy o wielu 
osobach, które zostały przemienione, m.in. o Mojże-
szu (zob. Mojżesz 1:9–11); Jezusie Chrystusie, Piotrze, 

Jakubie i Janie (zob. Ew. Mateusza 17:1–8); oraz Józefie 
Smithie (zob. Józef Smith — Historia 1:14–20).

Drugi rodzaj przemienienia oznacza, że „osoby, które 
zostały przemienione, nie doznają bólu oraz śmierci aż 
do dnia, kiedy zmartwychwstaną do nieśmiertelności” 
(Guide to the Scriptures,  „Translated Beings”, strona 
internetowa: scriptures.lds.org; zob. także 3 Nefi 28:7–
9, 20–22, 37–40). Ich misją jest przyprowadzanie dusz 
do Chrystusa (zob. 3 Nefi 28:9). Pisma święte zawierają 
zapisy na temat takiego przemienienia, którego m.in. 
doświadczył Enoch (zob. I Ks. Mojżeszowa 5:24; List do 
Hebrajczyków 11:5), Mojżesz (zob. Alma 45:19), Eliasz 
(zob. II Ks. Królewska 2:11) oraz Apostoł Jan (zob. Ew. 
Jana 21:22–23; NiP 7).
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Wprowadzenie
Kiedy Mormon zakończył zapis o wizycie Zbawiciela po-
śród Nefitów, wyjaśnił, że ujawnienie Księgi Mormona 
będzie znakiem wypełnienia przymierza przez Pana z 
domem Izraela. Ostrzegł także, że ci, którzy odrzucą 

dzieło Boga, będą za to przez Niego sądzeni. Na końcu 
zapisał zaproszenie Zbawiciela skierowane do wszyst-
kich ludzi, aby odpokutowali i zostali zaliczeni do domu 
Izraela.

LEKCJA 135

3 Nefi 29–30

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 29
Mormon świadczy, że Pan wypełni Swoje przymierze z domem Izraela w dniach 
ostatnich
Narysuj przed lekcją poniższą tabelę na tablicy (lub wręcz jej kopię każdemu uczniowi):

  1. Ludzie innych narodów  a. Dwa znaczenia: (1) potomkowie Jakuba (Izra-
ela), proroka ze Starego Testamentu, z którym 
Pan zawarł przymierza oraz (2) prawdziwi 
wyznawcy Jezusa Chrystusa, którzy zawarli 
z Bogiem przymierza

  2. Dom Izraela  b. Obietnica dana wiernym odnośnie do błogo-
sławieństw ewangelii, upoważnienia kapłań-
skiego, wiecznych rodzin i ziemi dziedzictwa

  3. Gardzić  c. Dwa znaczenia: (1) osoby nie wywodzące 
się z ludu Izraela lub nie będące pochodzenia 
żydowskiego, a także (2) osoby nie posiada-
jące w swoim życiu ewangelii

  4. Przymierze Pana z Izraelem  d. Wielki smutek i żal

  5. Biada  e. Lekceważyć lub odrzucać z pogardą bądź 
obrazić

Rozpocznij zajęcia od poproszenia uczniów, aby połączyli słowa z lewej kolumny z po-
prawnymi definicjami zapisanymi w prawej kolumnie (odpowiedzi: 1- c, 2- a, 3- e, 4- b, 5- d). 
Upewnij się, że udzielając odpowiedzi, uczniowie rozumieją każdą z definicji. Możesz 
poprosić, aby wyjaśnili definicje własnymi słowami lub sformułowali zdania z wykorzy-
staniem słów z lewej kolumny. Wyjaśnij im, że dzięki tym definicjom będą mogli lepiej 
zrozumieć fragment: 3 Nefi 29–30.

Wyjaśnij, że po tym, jak Mormon opisał wizytę Zbawiciela pośród Nefitów, prorokował na 
temat wypełnienia się obietnic Pana w dniach ostatnich. Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek 
doświadczyli wypełnienia się boskiej obietnicy, czy to zapisanej w pismach świętych, danej 
przez proroka, otrzymanej od Ducha Świętego lub podczas błogosławieństwa kapłań-
skiego. Zachęć kilku uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami, ale przypomnij 
im, aby nie dzielili się zbyt osobistymi lub prywatnymi informacjami.

• Jak myślicie, dlaczego niektórzy ludzie mogą wątpić w to, że Bóg dotrzyma Swoich 
obietnic?

• Skąd macie pewność, że Bóg wypełni Swoje obietnice?

Sprawdzaj postęp 
uczniów odnośnie do 
postawionych przed 
nimi celów i wyzwań
W ramach lekcji 131. za-
chęciłeś uczniów, aby na-
pisali o doświadczeniach, 
które wzmocniły ich 
duchowo. Przed lekcją 
możesz przypomnieć im 
o tym wyzwaniu. Możesz 
zachęcić ich, aby podzie-
lili się tym, jaką korzyść 
przyniosło im zapisanie 
tych doświadczeń.
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Napisz na tablicy słowa Gdy i wtedy. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 
3 Nefi 29:1–3 i poszukali słów wymienionych na tablicy. Wytłumacz im, że słowa te wskażą 
na wydarzenie, które świadczy o tym, że Pan dotrzyma Swoich obietnic z domem Izraela 
w dniach ostatnich. (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „pisma te” w wersecie: 3 Nefi 29:1 
odnosi się do Księgi Mormona).

• Jak podsumowalibyście proroctwo zapisane w tych wersetach? (Mimo że uczniowie 
mogą użyć różnych słów, powinni odnaleźć następującą prawdę: Ujawnienie Księgi 
Mormona jest znakiem, że Pan wypełni Swoje przymierze i zgromadzi Izrael w 
dniach ostatnich. Możesz zachęcić uczniów, aby podkreślili tę prawdę w nagłówku 
rozdziału: 3 Nefi 29).

Poproś uczniów, aby podnieśli swoje egzemplarze Księgi Mormona. Wyjaśnij, że trzymają 
w swoich dłoniach wypełnienie się proroctwa Mormona i że mogą być pewni, że Pan 
przygotowuje Swój lud na Swoje przyjście. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów 
Starszego Russella M. Nelsona z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Księga Mormona jest namacalnym znakiem, że Pan rozpoczął gromadzenie 
Swoich dzieci przymierza Izraela. […]

Zaprawdę Pan nie zapomniał! Pobłogosławił nas i innych ludzi na całym 
świecie Księgą Mormona. […] Pomaga nam ona zawierać przymierza z 
Bogiem. Zachęca nas, abyśmy o Nim pamiętali i poznali Jego Umiłowanego 
Syna. Jest jeszcze jednym świadectwem o Jezusie Chrystusie” („Przymierza”, 

Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 88).

• Dlaczego posiadanie przez nas Księgi Mormona jest świadectwem na to, że Bóg wypełni 
Swoje obietnice?

Napisz na tablicy następujące pytanie: Dlaczego Święci w Dniach Ostatnich interesują się 
przymierzem, które Pan zawarł z domem Izraela? Poproś uczniów, aby odszukali w następu-
jącej wypowiedzi Starszego Russella M. Nelsona, w której wymienia on obietnice stano-
wiące część przymierza Pana z Jego ludem, odpowiedzi na zadane przez ciebie pytanie. 
(Możesz rozdać każdemu uczniowi kopię tej wypowiedzi).

„Przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem, a później odnowił z Izaakiem i Jakubem […], 
zawiera kilka następujących obietnic:

• Jezus Chrystus miał urodzić się w rodzie Abrahama.

• Potomstwo Abrahama miało być liczne, uprawnione do wiecznego przyrostu, a także 
do posiadania kapłaństwa.

• Abraham miał się stać ojcem wielu narodów.

• Pewne ziemie miały stać się dziedzictwem jego potomków.

• Wszystkie narody ziemi miały być błogosławione dzięki jego nasieniu.

• A przymierze to miało być wieczne — miało trwać przez ‘[tysiące pokoleń]’.

Niektóre z tych obietnic zostały już wypełnione, inne nadal jeszcze oczekują 
wypełnienia. […]

Niektórzy z nas są dosłownym nasieniem Abrahama, inni są przyjmowani do jego rodziny 
przez adopcję. W oczach Pana nie ma tu różnicy. Wspólnie otrzymujemy te obiecane bło-
gosławieństwa — jeśli poszukujemy Pana i jesteśmy posłuszni Jego przykazaniom. […]

[…] Brigham Young powiedział: ‘Wszyscy Święci w Dniach Ostatnich wkraczają w nowe 
i wieczne przymierze, kiedy wkraczają do tego Kościoła’” („Covenants”, str. 87–88; cytat 
z: Teachings of Presidens of the Church: Brigham Young [1997], str. 62).

• Korzystając z tego, czego nauczyliście się z wypowiedzi Starszego Nelsona, jak odpowie-
dzielibyście na pytanie zapisane na tablicy? (Mimo że uczniowie mogą udzielić różnych 
odpowiedzi, upewnij się, że odnajdą następującą prawdę: Święci w Dniach Ostatnich 
są częścią ludu przymierza, i na nas spoczywa odpowiedzialność błogosławienia 
narodów ziemi).

• W jaki sposób Święci w Dniach Ostatnich mogą błogosławić narody ziemi?

• Jaką rolę pełni w tym Księga Mormona?

Powróć do słów gardzić i biada z ćwiczenia przeprowadzonego na początku lekcji. Wyja-
śnij, że Mormon wiedział, że w dniach ostatnich będą ludzie, którzy będą gardzić Księgą 
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Mormona oraz innymi świadectwami wypełniającego się przymierza, które zawarł Pan ze 
Swoim ludem. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 29:4–9 i odszu-
kali, co stanie się z tymi, którzy gardzą Zbawicielem i Jego dziełami. Po tym, jak uczniowie 
wyjaśnią, co odszukali, możesz im zasugerować, aby zapisali następującą prawdę w swoich 
pismach świętych: Smutek ogarnie tych, którzy odrzucą Jezusa Chrystusa i Jego dzieła.

• Dlaczego smutek jest naturalną konsekwencją gardzenia Zbawicielem i Jego dziełami?

• Co powiedzielibyście osobie, która twierdzi, że Pan nie przemawia więcej do ludzi i 
zaprzestał czynienia cudów?

• W jaki sposób możemy lepiej rozpoznawać i doceniać Pana oraz cuda, które czyni w 
naszym życiu?

3 Nefi 30
Pan wzywa ludzi innych narodów, aby odpokutowali i przyszli do Niego
Powróć do wyrażenia ludzie innych narodów z ćwiczenia polegającego na dopasowy-
waniu z początku lekcji. Wyjaśnij uczniom, że w rozdziale: 3 Nefi 30 Mormon wypełnił 
przykazanie dane mu przez Pana i zapisał zaproszenie, które skierował Jezus Chrystus 
do ludzi innych narodów, czyli do ludzi nie posiadających w swoim życiu ewangelii. 
Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: 3 Nefi 30:1–2 i odszukali wszystkie 
zaproszenia skierowane do ludzi innych narodów. Kiedy podzielą się tym, co odnaleźli, 
zapytaj:

• Które z próśb do nich skierowanych stanowią podsumowanie pozostałych? (Prośba, aby 
przyjść do Chrystusa, zawiera zaproszenie do pokuty, chrztu, przyjęcia Ducha Świętego i 
bycia zaliczonym do ludu Pana).

• Jakie błogosławieństwa obiecał Jezus Chrystus ludziom innych narodów, jeśli przyjdą do 
Niego? (Odpuszczenie grzechów, wypełnienie Duchem Świętym i zaliczenie do Jego ludu).

• Dlaczego bycie zaliczonym do ludu Pana jest błogosławieństwem?

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli przyjdziemy do Chrystusa, zostaniemy 
zaliczeni do Jego ludu. Wyjaśnij, że chociaż werset: 3 Nefi 30:2 jest skierowany do tych, 
którzy nie są członkami Kościoła, możemy skorzystać z zaproszenia Jezusa Chrystusa, aby 
zmierzyć nasze własne wysiłki skierowane na dotrzymywanie przymierzy, które zawarli-
śmy z Bogiem. Złóż świadectwo na temat błogosławieństw, które możemy otrzymać, kiedy 
dotrzymujemy przymierzy i przestrzegamy przykazań Pana.

Omówienie Księgi Trzeciego Nefiego
Pomóż uczniom w omówieniu księgi Trzeciego Nefiego. Zapytaj ich, czego się nauczyli, 
studiując tę księgę zarówno samodzielnie, jak i podczas zajęć seminarium. Jeśli istnieje 
taka potrzeba, możesz poprosić ich, aby przejrzeli nagłówki do niektórych rozdziałów 
Trzeciego Nefiego, dzięki czemu będą mogli przypomnieć sobie ich treść. Po upłynięciu 
wyznaczonego czasu poproś kilku uczniów, aby podzielili się naukami z Trzeciego Nefiego, 
które ich zainspirowały lub pomogły rozwinąć wiarę w Jezusa Chrystusa.

Omówienie fragmentów do opanowania
Rozdaj każdemu uczniowi po kartce. Poproś ich, aby napisali list do osoby (wymyślonej lub 
którą znają), która nie jest członkiem Kościoła. Możesz zasugerować, aby zapoznali się z 
wersetami do opanowania i wykorzystali zawarte w nich prawdy do zaproszenia adresata 
listu, aby przyszedł do Chrystusa i został zaliczony do ludu Pana. Poproś kilku uczniów, aby 
podzielili się tym, co napisali.

Uwaga: Długość tej lekcji pozwala na przeprowadzenie tego ćwiczenia. Lista dodatkowych 
pomysłów do wykorzystania podczas zajęć związanych z omawianiem fragmentów do 
opanowania znajduje się w aneksie na końcu tego podręcznika.
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Komentarz i tło historyczne
3 Nefi 30:1–2. Zgromadzenie Izraela

Prezydent Spencer W. Kimball nauczał:

„Zgromadzenie Izraela składa się z przystąpienia do 
prawdziwego Kościoła i zdobycia wiedzy o prawdzi-
wym Bogu. […] A zatem każda osoba, która przyjęła 

przywróconą ewangelię i która chce oddawać cześć 
Panu we własnym języku i wraz ze Świętymi w na-
rodzie, pośród którego mieszka, podporządkowuje 
się prawu zgromadzenia Izraela i jest spadkobiercą 
wszystkich błogosławieństw obiecanych Świętym w tych 
ostatnich dniach” (Teachings of Spencer W. Kimball, 
wyd. przez Edwarda L. Kimballa, [1982], str. 439).
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Wprowadzenie
Mimo że rozdziały: 3 Nefi 23–30 zawierają wiele cennych zasad, 
pierwsza część tej lekcji koncentruje się na tym, czego ucznio-
wie mogą nauczyć się z rozdziałów: 3 Nefi 24–25 na temat 
przygotowania się na Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa. Druga 
część lekcji opiera się na zasadach omówionych w rozdziale: 
3 Nefi 24–25, które pomogą uczniom zrozumieć, co to znaczy 
być uczniem Jezusa Chrystusa oraz jak mogą stać się do Niego 
bardziej podobni.

Propozycje dotyczące nauczania

3 Nefi 23–26
Zmartwychwstały Jezus Chrystus objaśnia Nefitom pisma święte
Poproś uczniów, aby wymienili wydarzenia, które wymagają 
długich przygotowań. (Przykładowe odpowiedzi: bieg na długi 
dystans, koncert muzyczny, przedstawienie teatralne). Po-
proś uczniów, aby wyjaśnili, czego może doświadczyć osoba, 
która wzięła udział w takich wydarzeniach bez uprzedniego 
przygotowania.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie wersetu: 3 Nefi 24:2, 
a następnie zapytaj pozostałych, o czym Malachiasz prorokował 
w tym wersecie. Kiedy uczniowie zdefiniują „dzień Jego nadej-
ścia”, jako Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa, poproś ich, aby 
podkreślili pytanie, które zadał Malachiasz: „Ale kto przetrwa 
dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże?”.

Zapytaj: Dlaczego osoby żyjące w dniach ostatnich powinny 
rozważyć to pytanie?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi 
Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła, w 
której wyjaśnił, że płacenie dziesięciny pomaga nam w przygoto-
waniu się na Drugie Przyjście Zbawiciela:

Lekcja do samodzielnego studiowania
3 Nefi 23–30 (Część 27.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi ucznio-
wie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 3 Nefi 
23–30 (Część 27.), nie zakłada, że musisz ich nauczać w 
ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się 
jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj 
zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, rozważając po-
trzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (3 Nefi 23)
Uczniowie kontynuowali studiowanie słów, które Jezus 
Chrystus skierował do Nefitów. Dowiedzieli się, że Zbawiciel 
przykazał ludowi, aby pilnie badali słowa Izajasza i innych 
proroków. Kiedy Zbawiciel skarcił lud za to, że nie prowa-
dził dokładnych kronik swojej duchowej historii, uczniowie 
poznali, że kiedy zapisujemy duchowe doświadczenia, Pan 
pobłogosławi nas kolejnymi objawieniami.

Dzień 2. (3 Nefi 24–26)
Rozważając słowa Malachiasza, którymi podzielił się Jezus 
Chrystus z Nefitami, uczniowie dowiedzieli się, że podczas 
Drugiego Przyjścia Zbawiciela, Pan oczyści Swój lud i osądzi 
niegodziwych. Głębsze rozważanie zasady dziesięciny oraz 
proroctw mówiących o powrocie Eliasza na ziemię w dniach 
ostatnich pomogło uczniom zrozumieć, że kiedy powrócimy 
do Pana, On powróci do nas, oraz poprzez zwrócenie serc 
ku naszym ojcom pomagamy przygotować ziemię na Drugie 
Przyjście Jezusa Chrystusa. Dzięki wyjaśnieniu złożonemu 
przez Mormona, dlaczego nie zamieścił wszystkich nauk, 
które dał Zbawiciel Nefitom, uczniowie dowiedzieli się, że 
kiedy pokładamy wiarę w to, co objawił Bóg, przygotowu-
jemy się na otrzymanie większego objawienia.

Dzień 3. (3 Nefi 27)
Podczas gdy dwunastu nefickich uczniów modliło się i 
pościło, Zbawiciel ponownie im się ukazał i wyjaśnił, że 
prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa powinien nosić Jego 
imię i być zbudowany na Jego ewangelii. W oparciu o 
nauki Zbawiciela uczniowie poznali, że ewangelia Jezusa 
Chrystusa opiera się na Zadośćuczynieniu, którego dokonał 
Pan, wypełniając wolę Swojego Ojca. Rozumiejąc ten aspekt 
ewangelii, uczniowie dowiedzieli się, że jeśli żyjemy zgodnie 
z zasadami ewangelii, będziemy niewinni, stojąc przed 
Bogiem ostatniego dnia.

Dzień 4. (3 Nefi 28–30)
Kiedy Jezus Chrystus spełnił pragnienia Swoich nefickich 
uczniów, uczniowie poznali, że Pan błogosławi nas ze 
względu na nasze prawe pragnienia. Z przykładu Mormona, 
który zwrócił się do Pana o uzyskanie większej wiedzy na 
temat Trzech Nefitów, uczniowie nauczyli się, że jeśli prosimy 
Pana o zrozumienie, otrzymamy objawienie. Podsumowa-
nie Mormona posługi Zbawiciela pośród Nefitów pomogło 
uczniom zrozumieć, że ujawnienie Księgi Mormona jest 
znakiem, że Pan wypełni Swoje przymierze z domem Izraela 
i że jeśli przyjdziemy do Chrystusa, zostaniemy zaliczeni do 
Jego ludu.
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„Dzięki naszej decyzji, by teraz płacić pełną dziesięcinę i naszym 
wytrwałym wysiłkom, aby być posłusznym, nasza wiara będzie 
wzmocniona i z czasem zmiękną nasze serca. To dzięki owej 
przemianie serca poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, 
która sięga poza dary pieniężne czy rzeczowe, Pan może obiecać 
płacącym pełną dziesięcinę ochronę w tych ostatnich dniach. Jeśli 
zobowiążemy się teraz płacić pełną dziesięcinę i będziemy w tym 
wytrwali, możemy mieć pewność, że zasłużymy na to błogosła-
wieństwo opieki” („Przygotowanie duchowe: Rozpocznij wcze-
śnie i bądź wytrwały”, Ensign lub Liahona, listopad 2005, str. 40).

Zapytaj: Zgodnie z wypowiedzią Prezydenta Eyringa, jak pła-
cenie dziesięciny pomaga nam przygotować się na spotkanie 
Zbawiciela?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos proroctwo 
Malachiasza dotyczące przyjścia Eliasza zapisane w wersetach: 
3 Nefi 25:5–6. Aby pomóc uczniom w zrozumieniu, jaki wpływ 
to proroctwo może mieć na ich życie, poproś jednego z uczniów 
o przeczytanie następującego zaproszenia, które skierował do 
nas Starszy David A. Bednar z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Zachęcam młodych ludzi Kościoła, aby poznawali i doświadczali 
Ducha Eliasza. […]

Jeśli z wiarą odpowiecie na to zaproszenie, wasze serca zwrócą 
się ku ojcom. Obietnice złożone Abrahamowi, Izaakowi i Jaku-
bowi zakorzenią się w waszych sercach. […] Wzrośnie wasza 
miłość i wdzięczność do przodków. Wasze świadectwo i nawró-
cenie do Zbawiciela staną się głębokie i trwałe. Obiecuję wam, 
że będziecie chronieni przed nasilającym się wpływem przeciw-
nika. Uczestnicząc w tej świętej pracy, będziecie chronieni tak 
za młodu, jak i przez resztę swojego życia” („Serca dzieci się 
zwrócą”, Ensign lub Liahona, listopad 2011, str. 26–27).

Zapytaj: Czego doświadczyliście, prowadząc historię rodziny i 
wykonując pracę świątynną, co wzmocniło was duchowo?

3 Nefi 27–30
Jezus Chrystus objawia nazwę oraz cechy charakteryzujące Jego 
Kościół oraz spełnia prawe pragnienia Swoich uczniów; Mormon 
kończy swój zapis dotyczący posługi Zbawiciela pośród Nefitów
Napisz na tablicy następujące zdanie wypowiedziane przez Proroka 
Józefa Smitha (możesz napisać je przed lekcją i odsłonić dopiero w 
tym momencie lekcji). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie go 
na głos. (Zdanie to pochodzi z podręcznika Teachings of Presidents 
of the Church: Joseph Smith [2007], str. 49).

„Podstawowe zasady naszej religii wywodzą się ze świadectwa 
Apostołów i Proroków o Jezusie Chrystusie; o tym, że zmarł, 
został pochowany i powstał trzeciego dnia, i wstąpił do nieba” 
(Józef Smith).

Wyjaśnij, że tak jak oświadczył Prorok Józef Smith, Zbawiciel na-
uczał Nefitów, że Jego ewangelia koncentruje się na zadość czy-
niącej ofierze. Napisz na tablicy następującą prawdę: Podstawą 
ewangelii jest Zadośćuczynienie, którego dokonał Jezus 
Chrystus, wypełniając tym samym wolę Swojego Ojca.

Poproś uczniów, aby przejrzeli rozdział: 3 Nefi 27 i wskazali 
wyrażenia, w których Zbawiciel nauczał tej doktryny. Poproś 
uczniów, aby podzielili się tymi wersetami.

Wyjaśnij, że fragment: 3 Nefi 27:16–20 zawiera nauki Zbawiciela, 
na temat tego, jaką moc Jego Zadośćuczynienie może wnieść 
do naszego życia. Zapisz na tablicy następujące zdanie: Gdy… , 
wtedy… Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: 3 Nefi 
27:20 i odszukali słowa i wyrażenia, które mogą im pomóc w 
uzupełnieniu tego zdania. Zapytaj: W jaki sposób zastosowanie 
tej zasady może pomóc nam w byciu wiernymi uczniami Jezusa 
Chrystusa?

Wyjaśnij uczniom, że ostateczne wyzwanie, jakie stoi przed nami 
— uczniami Zbawiciela, znajduje się w wersetach: 3 Nefi 27:21, 27. 
Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali te wersety. Podczas gdy 
je czytają, zapisz na tablicy następujące zdanie: Pan oczekuje od 
Swoich uczniów, aby czynili to, co On czynił i stali się…

Poproś uczniów, aby dokończyli to zdanie w oparciu o to, co prze-
czytali w wersecie: 3 Nefi 27:27. (Gdy uczniowie będą udzielać 
odpowiedzi, uzupełnij powyższe zdanie w następujący sposób: 
Pan oczekuje od Swoich uczniów, aby czynili to, co On 
czynił i stali się tacy, jak On). Przeczytaj na głos następującą wy-
powiedź Prezydenta Jamesa E. Fausta z Rady Prezydenta Kościoła:

„Zastanówmy się nad niektórymi czynami Jezusa Chrystusa, 
które możemy naśladować.

1. Jezus ‘chodził, czyniąc dobrze’. [Dzieje Apostolskie 10:38].
My wszyscy możemy zrobić coś dobrego każdego dnia — dla 
członków rodziny, przyjaciela, a nawet nieznajomego — jeśli 
tylko poszukamy sposobności ku temu.

2. Jezus był Dobrym Pasterzem, który opiekował się Swoimi 
owcami i martwił się o te, które się zagubiły. Możemy okazać 
przyjaźń tym, którzy są samotni i mniej aktywni.

3. Jezus okazał współczucie wielu osobom, także trędowatemu. 
My także możemy okazywać współczucie. Księga Mormona 
przypomina nam, że jesteśmy po to, by ‘płakać z tymi, którzy 
płaczą’. [Mosjasz 18:9].

4. Jezus świadczył o Swojej niebiańskiej misji i wielkim dziele 
Swego Ojca. My wszyscy możemy ‘zawsze dawać świadectwo o 
Bogu we wszystkim’. [Mosjasz 18:9]. („Bycie uczniem”, Ensign 
lub Liahona, listopad 2006, str. 21).

Podziel uczniów na pary lub małe grupy. Poproś każdą z par lub 
grup, aby zapisała dwa lub trzy sposoby na zastosowanie suge-
stii Prezydenta Fausta w swoim życiu.

Kiedy skończą pisać, poproś ich, aby podzielili się pomysłami, 
które zanotowali — jeden po drugim. Zapisz na tablicy sposoby, 
jak możemy czynić to, co czynił Zbawiciel i jak możemy stać 
się do Niego podobni. Poproś uczniów, aby zobowiązali się w 
swojej duszy, że zastosują jeden lub dwa sposoby w najbliższym 
tygodniu. Złóż świadectwo, że wszyscy możemy stać się, jak 
Zbawiciel, jeśli wykażemy się wiarą w Niego.

Następna część (4 Nefi 1–Mormon 8)
Zachęć uczniów, aby podczas studiowania następnej części, od-
szukali odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób ludzie 
— początkowo kochający pokój i którym się dobrze powodzi — 
mogą stać się niegodziwi? W jaki sposób Nefici, którym dobrze 
się wiodło i byli najszczęśliwszym ludem na ziemi, stali się całko-
wicie niegodziwi? Jak brzmią ostatnie słowa Mormona?
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Księgi Czwartego Nefiego: Księga Nefiego
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Podczas studiowania księgi 4. Nefiego 
uczniowie dowiedzą się o błogosławień-
stwach, które spływają do ludzi, którzy są 
zjednoczeni, żyjąc zgodnie z ewangelią 
Jezusa Chrystusa. Po posłudze Zbawiciela 
pośród potomków Lehiego ludzie w całym 
kraju nawrócili się. Kiedy przestrzegali 
przykazań, cieszyli się spokojem, do-
brobytem oraz cudownymi duchowymi 
błogosławieństwami. Mormon powiedział: 
„I żaden lud stworzony ręką Boga nie 
mógł być tak szczęśliwy jak oni” (4 Nefi 
1:16). Uczniowie wyniosą również ważne 
lekcje płynące z obserwacji stopniowego 
popadania ludu w stan niegodziwości.

Kto napisał tę księgę?
Mormon opracował i streścił kroniki 
czterech autorów, aby stworzyć księgę 
4. 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).

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Mormon nie skierował księgi 4. Nefiego 
do określonego grona osób i nie tłumaczył, 
dlaczego ją napisał. Niemniej księga ta 
wspiera nadrzędny cel Księgi Mormona 
— by świadczyć, że Jezus jest Chrystusem 

i ujawnić przymierza Pana (zobacz stronę 
tytułową Księgi Mormona). Czyni to, uka-
zując błogosławieństwa, które są wynikiem 
pokuty ludzi, którzy przychodzą do Jezusa 
Chrystusa i zawierają z Nim przymierza. 
Wskazuje również na niszczące konse-
kwencje, które pojawiają się, gdy ludzie 
wypierają się Zbawiciela i Jego ewangelii 
oraz odrzucają swoje przymierza.

Kiedy i gdzie została ona 
napisana?
Oryginalne kroniki, na podstawie których 
powstała Księga 4. Nefiego, najprawdo-
podobniej zostały napisane między 34. a 
321. rokiem n.e.   Mormon streścił owe 
kroniki między 345. a 385. rokiem n.e.  
Mormon nie napisał, gdzie był, kiedy 
opracowywał tę księgę.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
W zaledwie 49 wersetach w księdze 
4. Nefiego opisano okres blisko 300 lat 
— prawie jedną trzecią dziejów Nefitów 
zawartych w Księdze Mormona. Zwięzłość 
księgi 4. Nefiego przyczynia się do jej 
potęgi. Dobitnie podkreśla ona kontrast 
pomiędzy sprawiedliwością ludzi, która ma 
miejsce pośród nich bezpośrednio po posłu-
dze Zbawiciela, a ich niegodziwością cztery 
pokolenia później. Pierwsze 18 wersetów 
tej księgi ilustruje błogosławieństwa, jakimi 
cieszyło się społeczeństwo zbudowane 
na zasadach ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Kolejne wersety stanowią świadectwo o 
destruktywnym wpływie dumy, ukazując, 
jak społeczeństwo to stopniowo słabło, aż 
niemal całkowicie strawił je grzech.

Zarys
4 Nefi 1:1–18 Po posłudze Jezusa 
Chrystusa ludzie w całym kraju 
nawracają się i przyjmują chrzest. 
Już nie ma podziału na Nefitów 
i Lamanitów. „[Mają] wszystko 
wspólne” (4 Nefi 1:3), doświad-
czają wielu cudów, powodzi im 
się, żyją w jedności i szczęściu 
przez 110 lat.

4 Nefi 1:19–34 Nefi umiera, a 
jego syn Amos prowadzi kroniki. 
Amos później przekazuje kroniki 
swojemu synowi — Amosowi. 
Wielu ludzi daje Szatanowi 
„władzę […] nad ich sercami” 
(4 Nefi 1:28). Rozłamy, duma 
oraz fałszywe kościoły powstają 
pośród tego ludu. Niegodziwi 
zaczynają prześladować człon-
ków prawdziwego Kościoła i 
„uczniów Jezusa, którzy byli z 
Kościołem” (4 Nefi 1:30).

4 Nefi 1:35–49 Lud ponownie 
dzieli się na Nefitów i Lamani-
tów. Lamanici umyślnie buntują 
się przeciw ewangelii i tworzą ta-
jemne sprzysiężenia Gadiantona. 
Ostatecznie Nefici również stają 
się niegodziwi. Amos umiera, a 
jego brat Ammaron prowadzi 
kroniki do czasu, kiedy zostaje 
nakłoniony przez Ducha Świę-
tego, aby je ukryć.
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Propozycje dotyczące nauczania

4 Nefi 1:1–18
Cały lud nawraca się i doświadcza pokoju oraz szczęścia
Przed lekcją przygotuj po dwie czyste kartki dla każdego ucznia — jeśli to możliwe jedną 
białą i jedną w innym kolorze (wystarczy połowa kartki). Połóż białe kartki na stolikach 
lub krzesłach uczniów przed ich przyjściem na lekcję. Odłóż na bok kolorowe kartki, by 
użyć ich później, podczas lekcji. Napisz na tablicy następujące pytanie: Co sprawia, że jesteś 
naprawdę szczęśliwy? Kiedy uczniowie się zjawią, poproś ich, aby napisali na tablicy swoje 
odpowiedzi na to pytanie.

Rozpocznij lekcję, omawiając odpowiedzi, jakie zapisali na tablicy. Zadaj uczniom następu-
jące pytanie:

• Jaka jest różnica pomiędzy rzeczami, które sprawiają, że jesteśmy chwilowo szczęśliwi, 
a rzeczami, które prowadzą do trwałego szczęścia? (Kiedy uczniowie będą odpowiadać, 
możesz podkreślić, że prawdziwego szczęścia nie można znaleźć w rzeczach doczesnych, 
takich jak popularność, bogactwo czy rzeczy materialne).

Wyjaśnij, że Księga 4. Nefiego to zapis dziejów kilku pokoleń potomków Lehiego, którzy 
żyli po wizycie Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: 4 Nefi 
1:16 i wskazali na to, jak Mormon opisuje lud, który żył około 100 lat po wizycie Zbawi-
ciela. Możesz zaproponować uczniom, by zaznaczyli wyrażenie: „żaden lud […] nie mógł 
być tak szczęśliwy jak oni”. Poproś uczniów, żeby napisali wyrażenie: Żaden lud nie mógł 
być tak szczęśliwy, jak oni na górze swoich białych kartek, które otrzymali. Potem niech 
narysują duże koło na środku kartki.

Poproś uczniów, aby przeczytali wersety 4 Nefi 1:1–2 i wyszukali, co lud zrobił, aby mógł 
zaznać tego szczęścia. Poproś ich, żeby zanotowali swoje spostrzeżenia wewnątrz koła. 
(Odpowiedzi powinny zawierać informację o tym, że ludzie odpokutowali, zostali ochrzczeni, 
otrzymali Ducha Świętego i „wszyscy nawrócili się do Pana”).

• Co to znaczy być nawróconym?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że nawrócenie to coś więcej niż tylko posiadanie świadec-
twa czy bycie członkiem Kościoła, poproś jednego z nich, aby przeczytał na głos poniższą 

Zajmij uwagę uczniów 
od chwili ich przybycia
Znajdź sposób, aby 
pomóc uczniom zacząć 
myśleć o lekcji, jak 
tylko wejdą do sali. 
Możesz napisać pytanie 
na tablicy lub możesz 
pokazać jakiś przedmiot 
albo zdjęcie. To pomaga 
uczniom skupić uwagę 
i przygotować umysły 
oraz serca do nauki.

Żaden lud nie mógł być tak szczęśliwy, jak oni

Ludzie  
odpokutowali, zostali 
ochrzczeni, otrzymali 

Ducha Świętego i 
„wszyscy nawrócili 

się do Pana”.

LEKCJA 136

4 Nefi
Wprowadzenie
Po posłudze Jezusa Chrystusa pośród potomków Le-
hiego ludzie zastosował się do Jego nauk i cieszył się 
jednością, dobrobytem oraz szczęściem przez ponad 
100 lat. Zjednoczyli się jako „dzieci Chrystusa” i już nie 
określali siebie jako Nefitów czy Lamanitów (4 Nefi 

1:17). Ostatecznie jednak stali się dumni i coraz bardziej 
niegodziwi, i znów podzielili się na Nefitów i Lamani-
tów. Około 300 lat po wizycie Zbawiciela prawie cały 
lud stał się niegodziwy.
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wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów. Jeśli to moż-
liwe, daj uczniom kopię tej wypowiedzi i zachęć ich, aby rozpoznali słowa i wyrażenia 
określające nawrócenie.

„Twoje szczęście teraz i na zawsze jest uwarunkowane stopniem nawrócenia i przemiany, 
które wnosi do twojego życia. Jak zatem możesz stać się prawdziwie nawróconym? Prezy-
dent [Marion G.] Romney opisuje kroki, jakie należy podjąć:

ʻCzłonkostwo w Kościele i nawrócenie niekoniecznie są równoznaczne. Bycie nawróconym 
i posiadanie świadectwa także niekoniecznie muszą być tym samym. Świadectwo otrzymu-
jemy, gdy Duch Święty podaruje szczeremu poszukującemu świadectwo prawdy. Wzrusza-
jące świadectwo ożywia wiarę. To znaczy skłania do pokuty i posłuszeństwa przykazaniom. 
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 konse-
kwentnego posłuszeństwa […].

Prawdziwe nawrócenie wydaje owoce trwałego szczęścia, którymi można się cieszyć nawet 
wówczas, gdy świat pogrążony jest w zgiełku, a większość ludzi odczuwa wszystko tylko 
nie szczęście” („Pełne nawrócenie przynosi szczęście”, Liahona, lipiec 2002, str. 25, 26).

• Jakie słowa i wyrażenia określają, czym jest nawrócenie?

• Jak myślicie, jakby to było, gdyby wszyscy wokół was byli nawróceni do Pana?

Napisz na tablicy poniższy odsyłacz do pism świętych: 4 Nefi 1:2–3, 5, 7, 10–13, 15–18. 
Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos te wersety. Poproś uczniów, aby śledzili 
tekst i wyszukali słowa i wyrażenia, które opisują, czego doświadczyli ludzie, gdy wszyscy 
byli nawróceni do Pana. Poproś uczniów, aby zapisali te słowa i wyrażenia wokół koła na 
swoich kartkach. (Przykładowe odpowiedzi: nie było między nimi walk i sporów, postę-
powali wobec siebie sprawiedliwie, mieli wszystko wspólne, dokonywano wielu cudów 
w imię Jezusa Chrystusa, Pan szczęścił im, odbudowywali zniszczone miasta, zawierali 
małżeństwa i zakładali rodziny, rośli w siłę i w liczbę, miłość Boga była w ich sercach, byli 
szczęśliwi i zjednoczeni).

Poproś uczniów, by rozpoznali zasadę szczęścia, o której się nauczyli z pierwszej połowy 
księgi: 4 Nefi 1. Nawet jeśli uczniowie mogą rozpoznać kilka zasad, upewnij się, że wiedzą 
to, iż kiedy ludzie działają razem, aby nawrócić się do Pana, jednoczą się i doświad-
czają zwiększonego szczęścia. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy.

• Jakie błogosławieństwa, według was, mogłyby być naszym udziałem, jeśli wszyscy 
żylibyśmy tak, jak ci ludzie? Jak myślicie, jakie błogosławieństwa mogłyby być udziałem 
waszych rodzin? Jak myślicie, jakie błogosławieństwa mogłyby być udziałem waszego 
okręgu lub gminy?

Poproś uczniów, aby opowiedzieli, kiedy byli częścią grupy zjednoczonej w prawości, takiej 
jak ich rodzina, kworum lub klasa albo grupa przyjaciół. Możesz również podzielić się 
doświadczeniem.

• W jaki sposób wasze starania by być prawym wpływają na szczęście oraz dobre samo-
poczucie tych, którzy są wokół was? (Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż nasze 
nawrócenie oraz prawe czyny przyczyniają się nie tylko do naszego własnego szczęścia, 
ale również do szczęścia i dobrego samopoczucia bliźnich. Kiedy członkowie rodziny, 
kworum, klasy lub innej grupy są zjednoczeni w prawości, mogą doświadczyć większego 
szczęścia, niż gdyby mieli doświadczyć tego sami).

• Jaki wpływ mogą mieć grzechy jednej osoby na resztę grupy, która stara się żyć 
sprawiedliwie?

Zachęć uczniów, by wzmocnili swoje nawrócenie do Pana i pomogli ludziom, którzy ich 
otaczają. Aby pomóc uczniom w tym wyzwaniu, poproś, aby przejrzeli słowa i wyrażenia, 
które zapisali na swoich kartkach. Poproś, by wybrali jedno lub dwa wyrażenia, które opi-
sują style życia, których chcieliby doświadczyć. Daj im kilka minut na napisanie w swoich 
notatnikach lub dziennikach do studiowania o tym, w jaki sposób będą dążyć do życia w 
ten właśnie sposób. Zaświadcz o szczęściu, które pochodzi z prawdziwego nawrócenia i 
zjednoczenia w prawości.
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4 Nefi 1:19–49
Nefici stają się coraz bardziej niegodziwi, aż pozostaje tylko niewielu 
sprawiedliwych
• Jak myślicie, co mogło zniszczyć społeczeństwo takie jak to opisane we fragmencie: 

4 Nefi 1:1–18?

Niech uczniowie przeczytają po cichu fragment: 4 Nefi 1:20, 23–24 i wyszukają, co zagra-
żało zjednoczeniu i szczęściu ludu. Możesz zaproponować im zaznaczenie tego, co znajdą. 
Po tym, jak powiedzą, co znaleźli, napisz na tablicy następującą wypowiedź Prezydenta 
Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła. (Wypowiedź ta znajduje się w prze-
mówieniu: „Jesteśmy jednego serca”, Ensign lub Liahona, listopad 2008, str. 70). Możesz 
zaproponować uczniom przepisanie tej wypowiedzi do swoich pism świętych obok frag-
mentu: 4 Nefi 1:24.

„Duma jest wielkim wrogiem jedności” (Prezydent Henry B. Eyring).

• Jak myślicie, w jaki sposób duma jest wrogiem jedności?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Dietera F. 
Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła. Poproś pozostałych uczniów, aby wskazali, w jaki 
sposób duma może zniszczyć jedność.

„W swej istocie, duma jest grzechem porównywania, i choć zazwyczaj 
rozpoczyna się od stwierdzenia: ‘Patrzcie, jaki jestem wspaniały i jakich 
wspaniałych rzeczy dokonałem’, zwykle sprowadza się do stwierdzenia: 
‘Jestem lepszy od ciebie’.

Kiedy nasze serca przepełnione są dumą, popełniamy poważny grzech, gdyż 
naruszamy dwa wielkie przykazania [zob. Ew. Mateusza 22:36–40]. Za-

miast 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).

• Na podstawie wypowiedzi Prezydenta Uchtdorfa odpowiedzcie: w jaki sposób duma 
może zniszczyć jedność?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragmenty: 4 Nefi 1:24–35, 38–45. 
Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, jakie są skutki dumy wśród tego 
ludu. Możesz zaproponować im zaznaczenie tego, co znajdują. (Przykładowe odpowiedzi: 
noszenie kosztownej odzieży, dzielenie się na klasy społeczne lub zastrzeżone grupy przy-
jaciół, budowanie kościołów dla zysku, zwalczanie prawdziwego kościoła, prześladowanie 
wiernych, tworzenie tajnych sprzysiężeń oraz niegodziwość).

Poproś po kolei każdego z uczniów, aby opowiedział o jednej rzeczy, którą znalazł. 
(Uczniowie mogą powtarzać swoje odpowiedzi). Podczas odpowiedzi każdego z uczniów, 
zapisz jego odpowiedź na jednej z kolorowych kartek, które przygotowałeś przed lekcją. 
Daj kolorową kartkę uczniowi w zamian za jego białą kartkę, na której opisał szczęście i 
jedność ludu. Powtórz te czynności, aż wszyscy uczniowie wymienią swoje białe kartki na 
kolorowe.

Poproś uczniów, aby się rozejrzeli i zobaczyli, że wszyscy uczniowie mają kolorowe kartki 
przedstawiające dumę. Poproś ich, aby zastanowili się, jak trzej uczniowie Chrystusa mu-
sieli się czuć, widząc dumę i niegodziwość rozprzestrzeniającą się wśród ludu, który kiedyś 
był tak bardzo szczęśliwy i zjednoczony.

• Jakiej prawdy możemy się nauczyć z tych wersetów? (Uczniowie mogą użyć różnych 
słów, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Grzech dumy powoduje rozłam 
i prowadzi do niegodziwości. Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

• W jaki sposób duma kilku osób może wpłynąć na szczęście całej grupy?

Poproś uczniów, aby na podstawie poniższych przykładów zastanowili się, w jaki sposób 
duma jednej osoby może wpływać na bliźnich:

 1. Pomimo zachęty ze strony rodziny starszy brat postanowił gonić za swoimi egoistycz-
nymi zainteresowaniami, zamiast służyć na misji.

 2. Członkini Organizacji Młodych Kobiet lub członek kworum Kapłaństwa Aarona celowo 
zakłóca spokój, odmawia uczestnictwa w zajęciach oraz postępuje wbrew zaleceniom 
nauczyciela.
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 3. Młody mężczyzna lub młoda kobieta uporczywie dokucza jednemu ze swoich znajo-
mych lub lekceważy go.

Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacjach, w których widzieli, jak duma niszczy szczęście 
i jedność.

Poproś uczniów, aby rozważyli swoje role w różnych grupach, do których należą, na 
przykład w swoich rodzinach, kworum lub klasach, okręgach lub gminach czy klasach 
seminarium. (Możesz wymienić inne grupy, do których należą twoi uczniowie). Poproś 
ich, by zastanowili się, czy zrobili lub robią cokolwiek, co przejawia dumę w ich relacjach 
z członkami tych grup. Zachęć ich, aby odpokutowali oraz pomyśleli, w jaki sposób mogą 
przezwyciężyć dumę i wspierać jedność oraz prawość w tych grupach. Zachęć ich również 
do zastanowienia się nad swoimi notatkami na temat tego, w jaki sposób planują żyć na 
wzór potomków Lehiego, którzy nawrócili się do Pana.

Złóż świadectwo, że kiedy staramy się być bardziej nawróceni do Jezusa Chrystusa oraz 
żyć w jedności z bliźnimi, możemy doświadczyć szczęścia, które opisano we fragmencie: 
4 Nefi 1:1–18.
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Księgi Mormona
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Podczas studiowania tej księgi ucznio-
wie poznają cenne lekcje od proroka 
Mormona, ucznia Jezusa Chrystusa, który 
żył wiernie pomimo tego, że przez całe 
życie był otoczony przez „sceny ciągłej 
niegodziwości i występków” (Mormon 
2:18). Podczas studiowania słów Moro-
niego uczniowie będą mogli skorzystać ze 
świadectwa, które złożył on czytelnikom 
w dniach ostatnich, że „Jezus Chrystus 
pokazał [mu ich], że [wie] jak [postę-
pują]” (Mormon 8:35). Kiedy uczniowie 
przeczytają o zniszczeniu, jakie przyszło 
na Nefitów w konsekwencji ich niegodzi-
wości, nauczą się, jak ważne jest życie w 
zgodzie z przykazaniami oraz przymie-
rzami ewangelii Jezusa Chrystusa.

Kto napisał tę księgę?
Mormon napisał siedem pierwszych 
rozdziałów tej księgi jako krótkie spra-
wozdanie 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 10 lat, 
kronikarz Ammaron uczynił go odpowie-
dzialnym za święte kroniki, kiedy osiągnie 
pełnoletność. Miał zapisywać wszystko, 
co wiedział na temat tego ludu (zob. 
Mormon 1:4). Kiedy miał 15 lat, został 
„nawiedzony przez Pana oraz [doświad-
czył] i [poznał] dobroć Jezusa” (Mor-
mon 1:15). W tym samym roku Nefici 
wyznaczyli Mormona, by przewodził 
ich armiami (zob. Mormon 2:1). Mor-
mon, będąc posłuszny radom Ammona, 
uzyskał później większe płyty Nefiego, 
na których sporządził swoje zapisy. 
Streścił również zapisy z większych płyt 
Nefiego, które zawierały zapisy proroków 
kronikarzy — od Lehiego do Ammarona 
— oraz dołożył mniejsze płyty Nefiego. 
Pod koniec swojego życia Mormon złożył 
wszystkie zapisy z wyjątkiem kilku płyt, 
które dał swojemu synowi, Moroniemu, 
na wzgórzu Kumorah (zob. Mormon 
6:6). Następnie poprowadził Nefitów w 
ich ostatniej wielkiej bitwie przeciwko La-
manitom. Przed swoją śmiercią Mormon 
nakazał Moroniemu dokończyć jego za-
pisy. Moroni dodał słowa, które składają 
się na rozdziały 8. i 9. tej księgi.

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Mormon pisał do ludzi innych narodów 
oraz do członków domu Izraela w dniach 
ostatnich, pragnąc „przekonać wszystkich 
ludzi aż po krańce ziemi, aby się nawró-
cili i przygotowali na czas, gdy staną 
przed sędziowskim tronem Chrystusa” 
(Mormon 3:22). Kiedy Moroni zakończył 
spisywać księgę swojego ojca, bezpośred-
nio zwrócił się do tych, którzy przeczytają 
jego słowa. Ostrzegł ich przed konse-
kwencjami ich grzechów i zachęcił, aby 
„całym sercem [nawrócili] się do Pana” 
(Mormon 9:27).

Kiedy i gdzie została ona 
napisana?
Mormon prawdopodobnie napisał roz-
działy 1–7 pomiędzy 345. a 401. r. n.e.} 
(zob. Mormon 2:15–17; 8:5–6). Skończył 

swoje zapisy po ostatecznej bitwie Nefi-
tów z Lamanitami w Kumorah, stoczonej 
w 385 r. n.e. (zob. Mormon 6:10–15; 
7:1). Moroni prawdopodobnie napisał 
rozdziały 8 i 9 pomiędzy 401. a 421. 
rokiem n.e., kiedy wędrował, „starając 
się zachować swe życie” (zob. Mormon 
8:4–6; Moroni 1:1–3).

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Księga ta opisuje wypełnienie się pro-
roctw Nefiego, Almy, Lamanity Samuela 
oraz Jezusa Chrystusa, dotyczących 
zagłady Nefitów (zob. 1 Nefi 12:19; 
Alma 45:9–14; Helaman 13:8–10; 
3 Nefi 27:32). Mormon odwołuje się do 
niektórych ze swoich zapisów jako „opisu 
zagłady Nefitów, mego ludu” (Mormon 
6:1). Wykazał, że upadek Nefitów był 
konsekwencją ich niegodziwości (zob. 
Mormon 4:12; 6:15–18).

Zarys
Mormon 1 Ammaron zleca Mormo-
nowi, aby prowadził zapis dziejów 
tego ludu. Nefici zwyciężają w 
bitwie z Lamanitami. Niegodzi-
wość panuje w całym kraju, trzech 
nefickich uczniów zaprzestaje swej 
posługi pośród ludu, a dary Ducha 
zostają zabrane. Mimo to Mormon 
jest „odwiedzany przez Pana”.

Mormon 2–3 Nefici wyznaczają Mor-
mona, aby przewodził ich armiom. 
Przewodzi im w bitwach przeciwko 
Lamanitom przez ponad 30 lat. 
Pomimo wielkiej zagłady i cierpie-
nia Nefici nie chcą odpokutować. 
Mormon zabiera płyty Nefiego ze 
wzgórza zwanego Szim i sporządza 
swoje zapisy. Po kilku zwycięstwach 
lud ten zaczyna chlubić się własną 
siłą i przysięga Lamanitom zemstę. 
Mormon odmawia prowadzenia ich 
dłużej. Celem prowadzonych przez 
niego zapisów jest przekonanie 
wszystkich ludzi w dniach ostat-
nich, że muszą przygotować się do 
stanięcia przed sędziowskim tronem 
Chrystusa.

Mormon 4 Armie Nefitów, które nie 
są już dowodzone przez Mormona, 

nadal walczą z Lamanitami. Giną 
tysiące ludzi po obu stronach. Po-
tomkowie Lehiego stają się bardziej 
niegodziwi niż kiedykolwiek w hi-
storii, a Lamanici zaczynają niszczyć 
Nefitów. Mormon sprawuje pieczę 
nad wszystkimi nefickimi zapisami 
i przenosi je ze wzgórza zwanego 
Szim na wzgórze Kumorah.

Mormon 5–7 Mormon wznawia 
dowództwo nad armiami Nefitów, 
chociaż wie, że lud ten zostanie 
zgładzony. Prorokuje o ujawnieniu 
Księgi Mormona. Gromadzi Nefitów 
w Kumorah na ostateczną bitwę 
przeciwko Lamanitom. Po bitwie 
lamentuje nad zagładą swojego 
ludu. Mormon pisze, by przekonać 
potomków Lamanitów, aby uwie-
rzyli w Jezusa Chrystusa i zostali 
ochrzczeni.

Mormon 8–9 Po śmierci Mormona 
Moroni kontynuuje zapisy. Prorokuje 
o ujawnieniu Księgi Mormona mocą 
Boga w dniu niewiary i niegodziwo-
ści. Świadczy o Jezusie Chrystusie i 
naucza, że cuda i znaki towarzyszą 
wierze w Niego. Wzywa tych, którzy 
czytają jego słowa, aby przyszli do 
Pana i zostali zachowani.
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Wprowadzenie
Mimo że Mormon wychowywał się w czasach wielkiej 
niegodziwości, postanowił być wierny. Ze względu na 
jego wierność powiedziano mu, że w czasie swego życia 
zostaną mu powierzone święte kroniki ludu. W wieku 
15 lat został „nawiedzony przez Pana” (Mormon 1:15). 
Pragnął pomóc Nefitom odpokutować, ale z powodu 

ich umyślnego buntu Pan zabronił mu ich nauczać. W 
tak młodym wieku został wyznaczony, aby przewodzić 
nefickiej armii. Ponieważ wielu Nefitów utraciło Ducha 
Świętego oraz inne dary Boga, byli zdani na swoje wła-
sne siły, kiedy walczyli z Lamanitami.

LEKCJA 137

Mormon 1–2

Propozycje dotyczące nauczania

Mormon 1:1–5
Mormon dowiaduje się, że pewnego dnia zostaną mu powierzone święte kroniki 
Nefitów
Przed lekcją napisz na tablicy następujące pytanie, aby uczniowie mogli zastanowić się nad 
nim, kiedy dotrą na miejsce: Co czujecie, kiedy ludzie nazywają was „mormonami”?

Na początku lekcji poproś uczniów, aby odpowiedzieli na pytanie zapisane na tablicy. Po 
tym, jak omówią to pytanie, poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypo-
wiedzi Prezydenta Gordona B. Hinckleya:

„I chociaż czasami wyrażam ubolewanie, iż ludzie nie nazywają tego 
Kościoła, używając poprawnej jego nazwy, jestem szczęśliwy, że przydomek, 
jakiego używają, 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).

Aby pomóc uczniom zrozumieć kontekst z rozdziałów: Mormon 1–2, wyjaśnij, że 320 lat 
po ukazaniu się Zbawiciela Nefitom prawie wszyscy ludzie w kraju żyli w niegodziwości. 
W tym czasie Ammaron, prawy człowiek, który był kronikarzem, został „nakłoniony przez 
Ducha Świętego, [by ukryć] te święte kroniki” (zob. 4 Nefi 1:47–49). Mniej więcej w tym 
samym czasie Ammaron odwiedził 10- letniego chłopca o imieniu Mormon i poinstruował 
go o jego przyszłej odpowiedzialności za te kroniki.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Mormon 1:2 i wyszukali słowa oraz 
wyrażenia, których użył Ammaron, by opisać Mormona. Poproś, aby powiedzieli, co zna-
leźli. Napisz na tablicy imię: Mormon, a pod nim zanotuj ich odpowiedzi. Możesz wyjaśnić, 
że słowo rozsądny oznacza: opanowany, poważny i rozważny.

• Jak myślicie, w jakich sytuacjach powinniśmy być rozsądni? (Przykładowe odpowiedzi: 
podczas udzielania i przyjmowania sakramentu, studiowania pism świętych, mówienia 
i świadczenia o Zbawicielu oraz w kwestiach czystości moralnej). Dlaczego powinniśmy 
być rozsądni w tych kwestiach?

Wyjaśnij, że osoba może być rozsądna i nadal dobrze bawić się i śmiać. Człowiek rozsądny 
wie, kiedy może czuć się swobodnie, a kiedy powinien być poważny.

• Jak myślicie, co to znaczy być „bystrym”?

W ramach tej dyskusji, poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującego wyjaśnie-
nia udzielonego przez Starszego Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów:
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„Kiedy jesteśmy bystrzy, bezzwłocznie poszukujemy lub dostrzegamy i jesteśmy posłuszni. 
Oba te podstawowe elementy — poszukiwanie i dostrzeganie — są niezbędne do bycia 
bystrym. A prorok Mormon jest imponującym przykładem tego daru w działaniu […]

[…] Duchowy dar bycia bystrym jest konieczny dla nas w świecie, w którym żyjemy teraz 
i w którym będziemy żyć później” („Quick to Observe”, Ensign, grudzień 2006, str. 34).

• Jak pomoże nam umiejętność szybkiego poznania i bycia posłusznym radom Pana?

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali o 
czymś, do czego powinni podchodzić poważniej — o czymś, wobec czego powinni być 
bardziej rozsądni. Poproś ich również, aby spisali wskazówki od Pana, których powinni 
chętniej przestrzegać. Zachęć ich, aby starali się być bardziej rozsądni i bystrzy.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 1:3–5, a pozostałych 
uczniów, aby odszukali wytyczne udzielone Mormonowi przez Ammarona.

• O co Ammaron poprosił Mormona?

• Jak myślicie, dlaczego Mormon musiał być rozsądny i bystry, by wypełnić te obowiązki?

Mormon 1:6–19
Z powodu umyślnego buntu ludu Pan zabronił Mormonowi ich nauczać
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek stracili coś, o co dbali, lub czy zostało im zabrane coś 
cennego. Zachęć kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi doświadczeniami na ten temat.

Podsumuj fragment: Mormon 1:6–12, wyjaśniając, że Mormon w swej młodości był świad-
kiem wielu bitew pomiędzy Nefitami a Lamanitami. Był także świadkiem rozprzestrzenie-
nia się niegodziwości wśród wszystkich ludzi w kraju.

Wyjaśnij, że Nefici stali się bardzo niegodziwi i z tego powodu stracili cenne dary Pana. 
Podziel uczniów na dwie grupy. Jednej grupie przydziel do przeczytania fragment: Mormon 
1:13–14, 18, w którym wyszukają dary, które Pan zaczął odbierać Nefitom. Drugiej grupie 
przydziel fragment: Mormon 1:14, 16–17, 19, w którym wyszukają powody, dla których Pan 
odebrał te dary Nefitom. Poproś uczniów z obu grup, aby podzielili się swoimi odpowie-
dziami ze wszystkimi.

• Zgodnie z fragmentem: Mormon 1:13–14, co się dzieje, kiedy ludzie buntują się i od-
wracają od Pana? (Uczniowie mogą podać różne odpowiedzi. Możesz podsumować ich 
odpowiedzi, zapisując na tablicy następującą prawdę: Kiedy ludzie są niegodziwi i 
niewierzący, tracą duchowe dary, które otrzymali od Pana i nie są w stanie dozna-
wać wpływu Ducha Świętego).

Zwróć uwagę, że bunt Nefitów był ogromny. Zasada dotyczy również nas, kiedy nie prze-
strzegamy przykazań Boga.

• Którego z darów wymienionych we fragmencie: Mormon 1:13–14, 18 nie chciałbyś utracić?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 1:15. Poproś po-
zostałych uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, czego Mormon doświadczał, kiedy wielu 
Nefitów traciło dary Boga oraz wpływ Ducha Świętego.

• Jak myślicie, dlaczego Mormon miał duchowe doświadczenia, mimo że otaczała go 
wielka niegodziwość?

Mormon 2:1–15
Mormon prowadzi amie Nefitów i ubolewa nad ich niegodziwością
Poproś jednego z uczniów, który ma około 15 lat, aby przeczytał na głos fragment: Mormon 
2:1–2. Poproś pozostałych uczniów, aby wyszukali, jakie obowiązki otrzymał Mormon w 
wieku 15- 16 lat. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, jak by to było, gdyby 15-  czy 16- latek 
musiał przewodzić armii.

• W jaki sposób cechy wspomniane w rozdziale: Mormon 2:1 pomogły Mormonowi 
w przewodzeniu armii?

Podsumuj fragment: Mormon 2:3–9, przypominając uczniom o tym, że Lamanici zaatakowali 
armie Nefitów z tak wielką siłą, że Nefici przestraszyli się i wycofali. Lamanici przeganiali ich 
z jednej miejscowości do drugiej, aż Nefici zebrali się w jednym miejscu. Ostatecznie armie 
Mormona przeciwstawiły się Lamanitom i doprowadziły ich do ucieczki.
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MORMON 1–2

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 2:10–15 i wyszukanie, jaki był 
duchowy stan Nefitów po tych walkach.

• Dlaczego Nefici odczuwali żal? (Zob. Mormon 2:10–13. Odczuwali żal, ponieważ nie 
byli w stanie utrzymać swojego dobytku. Innymi słowy, odczuwali żal tylko z powodu 
konsekwencji swoich grzechów, nie z powodu swoich czynów).

• Zgodnie z fragmentem: Mormon 2:13–14, skąd Mormon wiedział, że żal ludzi nie jest 
przejawem prawdziwej pokuty?

Aby pomóc uczniom zrozumieć różnicę pomiędzy „żalem nawrócenia”, a „żalem ludzi 
potępionych”, zapisz na tablicy:

Ci, którzy żałują za swoje grzechy…

Ci, którzy żałują tylko konsekwencji swoich grzechów…

Poproś uczniów, by przejrzeli fragment: Mormon 2:12–15 i poszukali, czym charakteryzo-
wały się te dwie grupy ludzi. Poproś, aby powiedzieli, co znaleźli. Ich odpowiedzi powinny 
odzwierciedlać następujące prawdy:

Ci, którzy żałują za swoje grzechy, rozpoznają dobroć Boga i przychodzą do Chrystusa 
ze skruszonym sercem.

Ci, którzy żałują tylko konsekwencji swoich grzechów, nadal buntują się przeciwko 
Bogu.

Wyjaśnij, że Mormon użył wyrażenia: „żal ludzi potępionych” (Mormon 2:13), aby opisać 
żal tych, którzy cierpią z powodu konsekwencji swoich czynów, ale nie chcą odpokutować. 
Taka postawa nie prowadzi do przebaczenia ani pokoju. Prowadzi ona do potępienia, co 
oznacza, że człowiek zatrzymuje się w swoim rozwoju ku życiu wiecznemu.

Zachęć uczniów, by zastanowili się, jak reagują, gdy zdadzą sobie sprawę, że zgrzeszyli. 
Zachęć ich, aby przyszli do Zbawiciela ze skruszonym sercem, by mogli dostąpić odpusz-
czenia grzechów, doświadczyć pokoju i pojednać się z Bogiem.

Mormon 2:16–29
Mormon przejmuje płyty i opowiada o niegodziwości swojego ludu.
Podsumuj fragment: Mormon 2:16–18, wyjaśniając, że kiedy trwały walki z Lamanitami, 
Mormon znalazł się w pobliżu wzgórza zwanego Szim, gdzie Ammaron ukrył nefickie 
zapisy. Wziął płyty Nefiego i rozpoczął swój zapis na temat tego, co zaobserwował wśród 
ludu od czasu, gdy był dzieckiem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 2:18–19. Poproś po-
zostałych uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali opis Mormona na temat duchowego stanu 
jego ludu w jego czasach. Poproś ich też, aby odnaleźli jego osobisty wyraz nadziei.

• Jak Mormon opisał stan duchowy ludu w swoich czasach? („Ciągłe sceny niegodziwości 
i występków”).

• Z tego, co dowiedziałeś się o Mormonie, jak myślisz, dlaczego był pewny, że zostanie 
„podniesiony ostatniego dnia”? (Możesz pomóc uczniom zrozumieć, że kiedy Mormon 
mówił o byciu „[podniesionym] ostatniego dnia”, miał na myśli zmartwychwstanie i 
przyprowadzenie do obecności Boga, by przebywać z Nim na zawsze).

• W jaki sposób pomaga wam przykład prawości Mormona? (Uczniowie mogą udzielić 
różnych odpowiedzi. Ich odpowiedzi powinny wyrażać następującą zasadę: Możemy 
podjąć decyzję, że będziemy żyć sprawiedliwie nawet w niegodziwym społeczeń-
stwie. Możesz poprosić jednego z uczniów, aby napisał tę prawdę na tablicy).

• Kiedy widziałeś przyjaciół lub członków rodziny, którzy nie ustawali w posłuszeństwie 
Bożej woli nawet wówczas, gdy ludzie wokół nich nie czynili podobnie?

Zachęć uczniów, aby pomyśleli o konkretnej sferze swojego życia, w której mogą zrobić 
więcej, opowiadając się za tym, co słuszne. Poproś ich, aby w swoich notatnikach lub 
dziennikach do studiowania napisali o tym, w jaki sposób następnym razem zareagują, gdy 
będą poddani próbie w tej konkretnej sferze. Złóż świadectwo, że podobnie jak Mormon, 
możemy wybrać prawe życie, a Pan zawsze pomoże nam opowiadać się za tym, co słuszne, 
nawet jeśli ludzie wokół nas tego nie robią.
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Wprowadzenie
Po odzyskaniu swoich ziem od Lamanitów Nefici 
ponownie przygotowali 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 zostali oni poko-
nani. Jako że Nefici nie ustawali w niegodziwości, Bóg 
przelał na nich swoje wyroki i Lamanici zaczęli zmiatać 
ich z powierzchni ziemi.

LEKCJA 138

Mormon 3–4

Propozycje dotyczące nauczania

Mormon 3:1–8
Pan oszczędza Nefitów w walce, aby dać im możliwość odpokutowania, ale oni 
znieczulają swoje serca
Przed lekcją napisz na tablicy następujące pytanie: Czy kiedykolwiek czuliście, że Pan próbo-
wał zwrócić waszą uwagę i zachęcić was, abyście zmienili coś w swoim życiu?

Rozpocznij od poproszenia uczniów, aby podzielili się swoimi odpowiedziami. (Zapewnij 
ich, że nie muszą dzielić się niczym, co jest zbyt osobiste lub prywatne). Możesz również 
podzielić się własnym doświadczeniem.

Wyjaśnij, że Pan chciał, aby Nefici zmienili swoje niegodziwe postępowanie. Ci jednak znie-
czulili swoje serca i nie zdawali sobie sprawy, że Pan błogosławił im w walkach z Lamanitami. 
Po tym, jak Nefici zawarli układ z Lamanitami i spiskowcami Gadiantona (zob. Mormon 
2:28), Pan ich ochronił, pozwalając im żyć przez 10 lat bez konfliktów. W tym czasie Mormon 
pomógł Nefitom przygotować się na nadchodzące napaści (zob. Mormon 3:1).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 3:2–3. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i dowiedzieli się, co Pan chciał, aby zrobili Nefici podczas 
lat pokoju, który im dał.

• Jakie przesłanie Pan chciał przekazać Nefitom przez Mormona? Czy Nefici je zrozu-
mieli? Jak na nie zareagowali?

• Zgodnie z fragmentem: Mormon 3:3, dlaczego Pan zachował Nefitów w ich ostatnich 
walkach pomimo ich niegodziwości?

• Jaką prawdę można rozpoznać w postępowaniu Pana z Nefitami, opisanym we fragmen-
cie: Mormon 3:2–3? (Uczniowie mogą podać różne odpowiedzi. Podsumuj ich odpo-
wiedzi, zapisując na tablicy następującą prawdę: Pan daje nam wystarczająco dużo 
okazji, aby odpokutować za nasze grzechy. Możesz zaproponować im zapisanie tej 
prawdy w pismach świętych).

Podsumuj fragment: Mormon 3:4–8, wyjaśniając, że Pan uchronił Nefitów jeszcze dwukrot-
nie w ich walkach, pomimo ich niegodziwości i niechęci powrotu do Niego.

• Czego uczymy się o charakterze Pana z tego, że ochraniał On Nefitów? (Przykładowe 
odpowiedzi: Pan jest miłosierny i cierpliwy).

Zwróć uwagę, że Pan daje nam wszystkim „szansę nawrócenia się” (Mormon 3:3). Następ-
nie poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującymi pytaniami:

• Czy chętnie odpokutowaliście i dokonaliście zmian, których oczekiwał od was Bóg? 
Czy jest jeszcze coś, co możecie zmienić teraz, aby stać się osobą, którą Bóg chce, abyście 
się stali?

Złóż świadectwo o dobroci i cierpliwości Boga w dawaniu nam okazji do odpokutowania. 
Poproś uczniów, aby wyczekiwali okazji i wezwań do dokonania zmian w swoim życiu oraz 
zachęć ich, by dokonywali zmian niezwłocznie.

Rozważanie
Jednym ze sposobów, 
w jaki można pomóc 
uczniom pogłębić 
zrozumienie na temat 
tego, czego się uczą, jest 
danie im czasu podczas 
lekcji na rozważanie. 
Możesz ich poprosić, aby 
zastanowili się, jak jakaś 
zasada wpłynęła na ich 
życie i jak mogą ją zasto-
sować. Kiedy uczniowie 
będą rozważać pisma 
święte podczas lekcji, 
Duch objawi im prawdę.
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MORMON 3– 4

Mormon 3:9–22
Nefici wzrastają w niegodziwości, a Mormon odmawia przewodzenia ich armiom
Wyjaśnij, że Nefici nie odpowiedzieli na prośbę Pana, by odpokutowali, ale raczej znie-
czulili swoje serca. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 
3:9–10. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, jak Nefici zareagowali na swoje liczne 
zwycięstwa nad Lamanitami. (Możesz wyjaśnić uczniom, że słowo: pomszczą w wersecie 9., 
oznacza dążenie do zemsty).

• W jaki sposób Nefici reagowali na swoje zwycięstwa nad Lamanitami?

• Dlaczego Nefici niesłusznie chełpili się swoją siłą? W jakim świetle stawia to ich relacje 
z Bogiem?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 3:11–13. Poproś po-
zostałych uczniów, aby wyszukali, jak zareagował Mormon, kiedy Nefici przysięgli zemstę 
na Lamanitach.

• Co Mormon zrobił, gdy Nefici wyrazili swoje pragnienie zemsty na Lamanitach?

• Czy kiedykolwiek chcieliście zemścić się na kimś? Jak myślicie, dlaczego dążenie do 
zemsty jest naturalną reakcją wielu ludzi?

• Mormon prowadził armie Nefitów przez ponad 30 lat, pomimo ich niegodziwości. Czego 
uczy nas odmowa Mormona, by poprowadzić armie, jeśli chodzi o tak poważną sprawę 
jak dążenie do zemsty?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 3:14–16, a pozo-
stałych uczniów zachęć, aby wyszukali, czego Pan nauczał Mormona na temat dążenia do 
zemsty.

• Co myśli Pan na temat dążenia do zemsty? (Odpowiedzi uczniów mogą się różnić. 
Podsumuj ich odpowiedzi, zapisując na tablicy następującą prawdę: Pan zabrania nam 
dążenia do zemsty ).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć radę Pana w wersetach: 14–16, niech uczniowie 
sparafrazują własnymi słowami pierwszą część wersetu: Mormon 3:15 („Zemsta należy 
do Mnie i Ja sam karzę”).

• Dlaczego jest ważne, aby nie dążyć do zemsty? Jak możemy przezwyciężyć chęć dążenia 
do niej?

Aby pomóc uczniom dowiedzieć się, jak przezwyciężyć mściwe uczucia, poproś ich, aby prze-
czytali na głos następującą radę Prezydenta Jamesa E. Fausta z Rady Prezydenta Kościoła. 
Jeśli to możliwe, rozdaj wszystkim kopie z cytatem.

„Musimy rozpoznawać uczucie złości i przyznać się do jego istnienia. Uczynie-
nie 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, podobnie jak oczyszczenie naszych serc z jątrzącej się 
urazy. Zbawiciel zaofiarował nam wszystkim cenny pokój poprzez Swe Zadośćuczynienie, 
ale może ono przyjść jedynie wtedy, gdy będziemy gotowi odrzucić negatywne uczucia 
gniewu, złośliwości czy zemsty” („Uzdrawiająca moc przebaczenia”, Ensign lub Liahona, 
maj 2007, str. 69).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 3:17, 20–22 i poproś 
pozostałych uczniów, aby wyszukali, czego Mormon chciał, byśmy się dowiedzieli. Możesz 
zachęcić uczniów, aby zaznaczyli radę Mormona, by „przekonać wszystkich ludzi aż po 
krańce ziemi, aby się nawrócili i przygotowali na czas, gdy staną przed sędziowskim tronem 
Chrystusa” (Mormon 3:22).
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Mormon 4
Lamanici zaczynają pokonywać Nefitów
Poproś uczniów, aby podnieśli ręce, jeśli znają kogoś, kto zrobił coś złego, ale nie został 
jeszcze przyłapany, czyli nie poniósł konsekwencji za wyrządzone zło. Poproś uczniów, 
aby zastanowili się nad następującym pytaniem:

• Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kiedy konsekwencje złych wyborów dosięgną 
kogoś, kto świadomie wybiera zło?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 4:1–2 i wyszukanie, co stało 
się z armią Nefitów, kiedy dążyli do zemsty na Lamanitach. Następnie poproś uczniów, 
aby przeczytali po cichu fragment: Mormon 4:4 i wyszukali, dlaczego armie Nefitów nie 
zwyciężały. Poproś, aby podzielili się tym, co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 4:5. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali prawdy zawarte w tym wersecie, które uczą 
o skutkach trwania w niegodziwości. Kiedy uczniowie będą dzielić się tym, co znaleźli, 
napisz na tablicy następującą prawdę z fragmentu: Mormon 4:5:  „Wyroki Boże dosięgną 
niegodziwych”. Możesz zaproponować im zaznaczenie tej prawdy w pismach świętych.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 4:10–12 i wyszukanie opisu 
niegodziwości Nefitów. Poproś, aby podzielili się tym, co znaleźli.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Mormon 4:13–14, 18, 21–22. 
Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i dowiedzieli się, w jaki sposób wyroki Boże 
dosięgły Nefitów.

• Jaka jest, według was, najsmutniejsza część tej relacji?

Zapoznaj uczniów z zapisanymi na tablicy zasadami. Poproś ich, aby zastanowili się, jak 
mogą zastosować te prawdy w swoim życiu. Zachęć ich, aby postępowali zgodnie z pod-
szeptami Ducha Świętego, które otrzymują podczas rozważania.

Złóż świadectwo o dobroci i miłości Pana, która objawia się w tym, że daje nam wystarcza-
jąco dużo okazji, by odpokutować. Zaświadcz też, że konsekwencje zawsze dopadną tych, 
którzy trwają w grzechu.

Komentarz i tło historyczne
Mormon 3:9–10. Zaklinanie się

Mormon powiedział, że Nefici zaklinali się „na niebiosa 
i tron Boga”, że będą dążyć do zemsty na Lamanitach 
(zob. Mormon 3:9–10). Poniższe oświadczenie Starszego 
Bruce’a R. McConkiego z Kworum Dwunastu Aposto-
łów wyjaśnia znaczenie zaklinania się w czasach Księgi 
Mormona, co daje nam zrozumienie bluźnierczego 
charakteru usiłowania zaangażowania przez Nefitów 
Boga w swoją zemstę.

„Kwestia zaklinania się w starożytnych czasach była 
o wiele bardziej znamienna niż wielu z nas zdaje sobie 
z tego sprawę.

Na przykład Nefi i jego bracia starali się zdobyć 
mosiężne płyty od Labana. Ich życie było w niebezpie-
czeństwie. A jednak Nefi zaklinał się, że: ‘Jak Pan żyje 
i jak my żyjemy, nie wrócimy do ojca na pustynię, aż 
wykonamy, co nam Pan nakazał’ 1 Nefi 3:15).

W ten sposób Nefi uczynił z Boga swojego partnera. 
Jeśli zawiódłby w zdobyciu płyt, oznaczałoby to, że Bóg 
zawiódł. A ponieważ Bóg nie zawodzi, to na Nefim spo-
czywał obowiązek, by zdobyć płyty albo poświęcić za to 
swoje życie” („The Doctrine of the Priesthood”, Ensign, 
maj 1982, str. 33).
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Wprowadzenie
Mormon prorokował o tym, że jego zapisy zostaną 
ujawnione w dniach ostatnich dla przekonania tych, 
którzy je czytają, że Jezus jest Chrystusem. Zachęcał 
wszystkich czytających, by odpokutowali i przygoto-
wali się na to, że staną przed sądem Bożym. Mormon 
ponownie rozważył rezygnację z pozycji dowódcy Ne-
fitów wśród swojego ludu, zgadzając się poprowadzić 

ich ponownie w walce. Mimo to lud odmówił pokuty i 
był ścigany przez Lamanitów aż do zagłady całego na-
rodu Nefitów. Kiedy Mormon widział rozgrywające się 
sceny śmierci i zniszczenia, lamentował nad upadkiem 
swojego ludu oraz ich niechęcią powrotu do Jezusa 
Chrystusa.
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Mormon 5–6

Propozycje dotyczące nauczania

Mormon 5:1–9
Mormon ponownie decyduje się poprowadzić armie Nefitów, ale Lamanici 
zwyciężają
Wspomnij o klęsce żywiołowej, która mogłaby być zagrożeniem w twojej okolicy — na 
przykład: powódź, nawałnica, susza czy pożar. Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że 
zostali ostrzeżeni, iż jedna z tych klęsk pojawi się w ich społeczności w ciągu kilku dni.

• Gdzie byście się zwrócili po pomoc?

Przypomnij uczniom, że Nefici stawili czoła podobnemu stopniu zagrożenia, ale ich nadcho-
dząca klęska była duchowa. Przypomnij również uczniom, że Nefici byli w stanie wojny, a z 
powodu ich niegodziwości Mormon odmówił prowadzenia ich armii (zob. Mormon 3:16).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 5:1–2. Poproś pozo-
stałych uczniów o śledzenie tekstu i wyszukanie, w kim Nefici pokładali wiarę, że mógłby 
uratować ich od nieszczęść.

• Chociaż to prawda, że Mormon mógł poprowadzić Nefitów do bitwy, dlaczego przy-
puszczał, że lud mógłby nie zostać uratowany od nieszczęść?

• Czego możemy się nauczyć z fragmentu: Mormon 5:1–2 o tym, do kogo powinniśmy w 
pierwszej kolejności zwrócić się po pomoc w naszych nieszczęściach? (W pierwszej ko-
lejności powinniśmy zwrócić się do Boga, który odpowiada tym, którzy pokutują i proszą 
Go o pomoc w swoich nieszczęściach).

Podsumuj fragment: Mormon 5:3–7, wyjaśniając, że pod przewództwem Mormona Nefici 
odparli kilka ataków Lamanitów. Ostatecznie jednak Lamanici „[stratowali] Nefitów” 
(Mormon 5:6). Gdy Nefici się wycofywali, ci, którzy nie uciekli wystarczająco szybko, zo-
stali zgładzeni.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 5:8–9. Poproś po-
zostałych uczniów, aby wyszukali powody, dla których Mormon nie spisał pełnej relacji z 
tego, co zobaczył.

• Dlaczego Mormon powstrzymał się od przedstawienia pełnego opisu tego, czego był 
świadkiem?

Mormon 5:10–24
Mormon wyjaśnia, że celem spisania Księgi Mormona jest przekonanie ludzi 
do wiary w Jezusa Chrystusa
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 5:10–11. Poproś 
pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali słowo, którego Mormon użył dwa razy, 
by opisać to, jak w ostatnich dniach będą się czuli ludzie, kiedy dowiedzą się o upadku 
Nefitów. (Powiedział, że będą „boleli”).
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• Co wydaje się smutne w tym opisie?

Zwróć uwagę uczniów na wypowiedź Mormona we fragmencie: Mormon 5:11, w którym 
napisano, że gdyby ludzie się nawrócili, mogliby zostać „przygarnięci przez Jezusa”.

• Jak myślicie, co to znaczy być „[przygarniętym] przez Jezusa”? (Możesz zwrócić uwagę, 
że słowo przygarnięty oznacza, że ktoś jest trzymany mocno lub pewnie albo został 
objęty).

• Czego to wyrażenie uczy nas o wyniku naszej własnej pokuty? (Pomóż uczniom rozpo-
znać następującą zasadę: Poprzez pokutę możemy być „przygarnięci przez Jezusa”. 
Zapisz tę zasadę na tablicy).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć tę zasadę, poproś jednego z nich o przeczytanie 
następującej wypowiedzi Starszego Kenta F. Richardsa z Kworum Siedemdziesiątych:

„Wszyscy, którzy przyjdą, zostaną ‘przygarnięci przez Jezusa’ [Mormon 5:11]. Wszystkie 
dusze mogą być uzdrowione przez Jego moc. On może uśmierzyć każdy ból. W Nim mo-
żemy ‘[znaleźć] ukojenie dla dusz [naszych]’ [Ew. Mateusza 11:29]. Nasza sytuacja w życiu 
doczesnym może nie ulec natychmiastowej zmianie, lecz nasz ból, zmartwienia, cierpienie 
i lęk mogą rozpłynąć się w Jego spokoju i kojącym balsamie” („Zadośćuczynienie koi każdy 
ból”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 16).

Poproś uczniów, aby w swoich dziennikach lub notatnikach do studiowania pism świętych, 
odpowiedzieli na jedno z poniższych pytań. (Możesz zapisać te pytania na tablicy lub prze-
czytać je powoli, aby uczniowie mogli je zapisać).

• Kiedy czuliście się „[przygarnięci] przez Jezusa”?

• Co możecie zrobić, aby w większym stopniu otrzymać Pańskie pocieszenie, ochronę oraz 
przebaczenie?

Wyjaśnij, że fragment Mormon 5:12–13 zawiera proroctwo Mormona, że jego zapisy 
zostaną ukryte, a następnie ujawnione, by przeczytali je wszyscy ludzie. Poproś uczniów o 
przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 5: 14–15 i wyszukanie, jaką rolę, zgodnie z wolą 
Pana, mają spełnić zapisy Mormona wśród ludzi w dniach ostatnich. Możesz zapropono-
wać uczniom zaznaczenie wyrażeń, które są dla nich ważne.

• Zgodnie z fragmentem: Mormon 5:14–15, jakie są cele Księgi Mormona? (Upewnij się, 
że uczniowie wyrażą, iż Księga Mormona została napisana, aby przekonać wszyst-
kich ludzi, że Jezus jest Chrystusem, aby pomóc Bogu wypełnić Swoje przymierze 
z domem Izraela, a także by pomóc potomkom Lamanitów uwierzyć w ewangelię).

Gdy uczniowie będą mówić, że celem zapisów Mormona jest przekonanie ludzi, że Jezus 
jest Chrystusem, zaświadcz, że jest to główny cel Księgi Mormona.

• W jaki sposób ten główny cel Księgi Mormona błogosławi tych, którzy ją czytają?

• W jaki sposób studiowanie Księgi Mormona pomogło wam pełniej uwierzyć w Jezusa 
Chrystusa i Go pokochać?

Zwróć uwagę, że obecnie Księga Mormona pomaga wielu ludziom odpokutować i „zostać 
[przygarniętymi] przez Jezusa”, lecz jest jeszcze wielu ludzi, którzy odrzucają wiarę w 
Chrystusa.

Obok zasady na temat pokuty, którą napisałeś wcześniej, zapisz na tablicy: Jeśli odrzucimy 
pokutę… Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 5: 16–19 i 
poproś pozostałych uczniów o wyszukanie skutków odrzucenia pokuty przez Nefitów. Po-
proś uczniów, aby uzupełnili zdanie z tablicy zgodnie z tym, co znaleźli w tych wersetach. 
Kiedy będą odpowiadać, możesz zadać im niektóre z następujących pytań, aby pomóc im 
zrozumieć słowa i wyrażenia w tych wersetach:

• Jak myślicie, co to znaczy być „na tym świecie bez Chrystusa i bez Boga”? (Mormon 
5:16). (Przykładowe odpowiedzi: to znaczy żyć bez wiary w Jezusa Chrystusa czy Ojca 
Niebieskiego oraz bez boskiego wpływu i kierownictwa).

• Plewa to lekka łuska znajdująca się na zewnątrz ziarna. Po zbiorach plewy są wyrzucane. 
Jak myślisz, jakie znaczenie ma wyrażenie: „pędzeni niczym plewy gnane wiatrem”? 
(Mormon 5:16).

• Jakby to było być na okręcie bez możliwości żeglowania, sterowania i bez kotwicy? (Zob. 
Mormon 5:18). W jaki sposób ta sytuacja jest podobna do sytuacji Nefitów?



527

MORMON 5 – 6

• Czego uczymy się ze słów Mormona o tych, którzy odrzucają pokutę? (Odpowiedzi 
uczniów powinny wyrażać, że odrzucenie pokuty skutkuje utratą kierownictwa Pana. 
Uzupełnij zdanie z tablicy, zapisując następującą prawdę: Jeśli odrzucimy pokutę, Duch 
się wycofa i utracimy kierownictwo Pana).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy mieli okazję zaobserwować tę zasadę w swoim 
życiu lub w życiu innych ludzi.

Poproś ich również, aby przejrzeli fragment: Mormon 5:11, 16–18 oraz te dwie zasady 
zapisane na tablicy.

• Jakbyście wyrazili własnymi słowami różnicę pomiędzy wynikiem szczerej pokuty a 
wynikiem jej odrzucenia?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 5:22–24 i wyszukanie, do 
czego Mormon nawoływał ludzi w dniach ostatnich. Możesz zaproponować im zaznacze-
nie tego, co znajdują.

Złóż świadectwo o prawdzie tych dwóch kontrastujących ze sobą zasad napisanych na tablicy.

Mormon 6
Mormon opisuje ostateczną bitwę Nefitów i opłakuje zagładę swojego ludu
Zadaj następujące pytania:

• Jak czulibyście się w chwili śmierci ukochanej osoby, która była wierna Bogu przez całe 
swoje życie?

• Jak czulibyście się w chwili śmierci ukochanej osoby, która była nieposłuszna przykaza-
niom Boga przez całe swoje życie?

Wyjaśnij, że Mormon czuł ogromny smutek w chwili śmierci całego swojego ludu, ponieważ 
wiedział, że nie byli przygotowani na spotkanie z Bogiem. Podsumuj fragment: Mormon 
6:1–6, wyjaśniając, że Laminici pozwolili Nefitom zebrać się w Kumorah, aby stoczyć z nimi 
bitwę. Mormon się starzał i wiedział, że to będzie „ostatnia bitwa [jego] ludu” (Mormon 
6:6). Powierzył część świętych zapisów swojemu synowi — Moroniemu — i ukrył resztę 
zapisów na wzgórzu Kumorah. Zapisał to, czego był świadkiem — opisał ostateczną zagładę 
swojego ludu. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 6:7–15 i rozwa-
żenie, jak Mormon mógł się czuć, pisząc te słowa.

• Jak myślicie, dlaczego Nefici czekali na śmierć z „okropnym lękiem”? (Mormon 6:7).

Przeczytaj uczniom na głos fragment: Mormon 6:16–22, a oni niech śledzą tekst w swoich 
pismach. Następnie poproś, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania 
zapisali swoje przemyślenia i wrażenia, które przyszły do nich, kiedy czytali te wersety i 
słuchali ich. Po upłynięciu wyznaczonego czasu możesz dać im okazję do podzielenia się 
niektórymi przemyśleniami, które zapisali.

Złóż im świadectwo o miłości, którą mają dla nich: Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus, pro-
rocy, przywódcy i rodzice. Zachęć ich, aby wykazali się wiarą w Jezusa Chrystusa i odpoku-
towali za swoje grzechy, dzięki czemu zostaną „przygarnięci przez Jezusa” (Mormon 5:11).

Komentarz i tło historyczne
Mormon 5:11. „Przygarnięci przez Jezusa”

Starszy Russell M. Nelson z Kworum Dwunastu Aposto-
łów wyjaśnił związek pomiędzy słowem: „Zadośćuczy-
nienie” a wyrażeniem: „przygarnięci przez Jezusa”:

„Ważne znaczenie znajduje się w studiowaniu słowa: 
zadośćuczynienie w językach semickich z czasów sta-
rotestamentowych. W języku hebrajskim podstawowe 
słowo dla zadośćuczynienia to kaphar, czasownik, który 

oznacza „pokryć” lub „przebaczyć”. Ściśle z nim powią-
zane jest aramejskie i arabskie słowo: kafat oznaczające 
„bliskie objęcie” — bez wątpienia powiązane z egip-
skim rytualnym objęciem. Odniesienia do słowa „ob-
jęcie” są widoczne w Księdze Mormona. Jedno z nich 
oświadcza, że ‘Pan wykupił moją duszę […] ; widziałem 
Jego chwałę i jego miłość otacza mnie na wieczność’. 
[2 Nefi 1:15]. Inne oferuje chwalebną nadzieję naszego 
bycia ‘[przygarniętym] przez Jezusa’ [Mormon 5:11]. 
(„The Atonoment”, Ensign, listopad 1996, str. 34).
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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 jego syn — Moroni — 
został sam, aby napisać o zagładzie swojego ludu.
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Mormon 7–8:11

Propozycje dotyczące nauczania

Mormon 7
W swoim ostatnim świadectwie Mormon nawołuje potomków Lamanitów, 
aby uwierzyli w Jezusa Chrystusa i podążali za Jego ewangelią
Zapisz na tablicy liczbę: 230 000. Zapytaj uczniów, czy pamiętają, co ta liczba ma wspól-
nego z zagładą Nefitów. (Jest to liczba nefickich żołnierzy, którzy zginęli w ostatniej walce 
odnotowanej w rozdziale: Mormon 6. Możesz podkreślić, że liczby podane we fragmencie: 
Mormon 6: 10–15 odnoszą się tylko do tych, którzy walczyli w bitwie, a nie do wielu innych 
ludzi, którzy zginęli w bitwie). Niech uczniowie wyobrażą sobie, że przeżyli wielką bitwę, 
w której członkowie ich rodzin i przyjaciele zostali zabici, a ich państwo zostało podbite. 
Wyznacz im czas na zastanowienie się, co mogliby napisać w wiadomości do potomków 
tych, którzy zabili ich bliskich i podbili ich państwo.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 7: 1–4 i wyszukanie ostatnich 
słów Mormona skierowanych do potomków Lamanitów.

• O czym Mormon chciał, aby wiedzieli potomkowie Lamanitów?

• Jakie atrybuty Zbawiciela dostrzegacie w słowach Mormona skierowanych do jego wrogów?

Pomóż uczniom zrozumieć, że Mormon nauczał potomków Lamanitów o tym, co muszą 
robić, aby byli zbawieni. Miłował wszystkich ludzi, nawet swoich wrogów.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 7:5, 8, 10 i wyszukanie, co 
według Mormona, muszą zrobić jego czytelnicy. Poproś uczniów o podzielenie się tym, co 
odszukają, i zapisz ich odpowiedzi na tablicy. Możesz wspomnieć, że nauki Mormona są tymi 
samymi zasadami ewangelii, które mogły uratować Nefitów od zagłady (zob. Mormon 3:2).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 7:6–7. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i wyszukali, co Pan oferuje wszystkim tym, którzy w Niego 
uwierzą i przyjmą Jego ewangelię. Po tym, jak uczniowie podzielą się tym, co znaleźli, zachęć 
ich do napisania następującej prawdy obok fragmentu: Mormon 7:6–7: Pan oferuje zbawie-
nie wszystkim i odkupi tych, którzy przyjmują zasady i obrzędy Jego ewangelii.

Napisz na tablicy następujące pytanie. Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub 
dziennikach do studiowania pism świętych, zapisali odpowiedzi na to pytanie.

Zgodnie z fragmentem: Mormon 7:7, jakie błogosławieństwa otrzymają ci, którzy są uznani za 
„niewinnych” przed Bogiem?

Poproś kilku uczniów, aby podzielili się tym, co zapisali.

Mormon 8:1–11
Po śmierci Mormona jego syn — Moroni — zostaje sam, aby opisać zagładę 
swojego ludu
Poproś uczniów, aby pomyśleli o czasie, kiedy znaleźli się sami w sytuacji, w której była 
poddana próbie ich wiara — być może w sytuacji, w której łatwo mogliby zrobić coś złego, 
nie będąc przez nikogo zauważeni. Poproś ich, aby rozważyli, czy ich determinacja, by 
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podążać za Zbawicielem i przestrzegać Jego przykazań podczas tej próby wzrosła, pozo-
stała taka sama czy też zmalała.

• Dlaczego niektórzy ludzie decydują się nie pozostać wiernymi, kiedy znajdują się sami 
w sytuacji, gdy ich wiara poddana jest próbie?

• Dlaczego niektórzy ludzie decydują się pozostać wiernymi w tej samej sytuacji?

Wyjaśnij, że Mormon został zabity po ostatniej bitwie między Nefitami a Lamanitami, a 
jego syn — Moroni — został sam, bez rodziny ani żadnych z jego ludzi. Poproś jednego 
z uczniów o przeczytanie na głos słów Mormona we fragmencie: Mormon 8:1–9 i poproś 
pozostałych uczniów, aby odszukali opis okoliczności, w jakich znalazł się Moroni. Poproś, 
aby powiedzieli, co znaleźli.

• Jak myślicie, jak byście się czuli, gdybyście się znaleźli w tych samych okolicznościach, 
co Moroni?

Używając dat z dolnej części stron lub podsumowań rozdziałów, pomóż uczniom dostrzec, 
że minęło w przybliżeniu 16 lat od ostatniego zapisu Mormona do czasu, kiedy Moroni 
zaczął pisać na płytach. Następnie poproś uczniów, aby znów przejrzeli fragment: Mormon 
8:1–4, by zobaczyć, co był zdecydowany zrobić Moroni pomimo tego, że był sam przez 
bardzo długi czas. Poproś, aby powiedzieli, co znaleźli. (Powinni zauważyć, że Moroni był 
zdecydowany być posłuszny ojcu i pisać na płytach).

• Jakich zasad możemy się nauczyć z przykładu posłuszeństwa Moroniego pomimo 
okoliczności, w jakich się znalazł? (Podczas gdy uczniowie będą dzielić się swoimi pomy-
słami, podkreśl następującą prawdę: Nawet wtedy, gdy jesteśmy sami, możemy zde-
cydować, że pozostaniemy wierni. Możesz poprosić uczniów, aby zapisali tę prawdę w 
swoich pismach świętych obok wersetu: Mormon 8:1–4).

Zwróć uwagę, że Moroni miał do spełnienia wyjątkową misję. „[Pozostał] sam, aby zdać tę 
smutną relację z zagłady [swojego] ludu” (Mormon 8:3). Chociaż uczniowie nie będą mie-
rzyć się z takimi okolicznościami, mogą stawiać czoła sytuacjom, w których są sami i muszą 
pozostać wierni. Mogą również zmierzyć się z sytuacjami, w których będą się czuli samotni, 
nawet kiedy będą przebywać z innymi ludźmi — czasem z ludźmi, którzy nie żyją zgodnie 
z normami ustanowionymi przez Pana i Jego proroków.

• Kto z osób, które znacie, pozostał wierny, nawet kiedy pozostał sam w trudnych 
okolicznościach?

Kiedy uczniowie odpowiedzą na to pytanie, zadaj niektóre lub wszystkie z poniższych 
pytań uzupełniających:

• Jak ta osoba postąpiła w tych okolicznościach?

• Jak ta osoba ostatecznie została pobłogosławiona za to, że robiła to, co Bóg jej nakazał?

• W jaki sposób pomagają ci te przykłady?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Mormon 8:10–11. Poproś ich, aby 
rozpoznali sposób, w jaki Pan podtrzymał Moroniego i Mormona podczas trudnych oko-
liczności, jakie napotkali. (Pan zesłał Trzech Nefitów, aby służyli Mormonowi i Moroniemu; 
zobacz także: 3 Nefi 28:25–26). Podkreśl, że jeśli jesteśmy wierni Bogu, pozostając sa-
motni w trudnych okolicznościach, On pomoże nam pozostać wiernymi. Wykorzystaj 
następujące pytania, aby omówić tę prawdę:

• Kiedy byliście posłuszni jednemu z przykazań Ojca Niebieskiego w sytuacji szczególnie 
trudnej? Jak zostaliście za to pobłogosławieni?

• Jak myślicie, dlaczego jest ważne, żeby teraz przygotować się na pozostanie wiernym w 
trudnych sytuacjach w przyszłości?

Aby zachęcić uczniów, by pozostali wierni nawet w sytuacjach, w których są osamotnieni, 
podziel się następującą wypowiedzią Prezydenta Thomasa S. Monsona:

„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 przedstawicie-
lami 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 

Pytania uzupełniające
Zadawanie pytań, które 
uzupełniają początkowe 
odpowiedzi uczniów, 
może pomóc im głębiej 
zastanowić się nad 
odpowiedzią, jakiej 
udzielili oraz podzielić 
się znaczącymi myślami 
i uczuciami. Możesz 
zadawać pytania uzupeł-
niające uczniom, którzy 
udzielili wstępnych 
odpowiedzi lub możesz 
skłonić ich do dyskusji 
poprzez skierowanie 
pytań uzupełniających 
do innych uczniów.



530

LEKCJA 140

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).

Zakończ, dzieląc się doświadczeniem, w którym Pan błogosławił cię za to, że byłeś wierny, 
będąc samotny w trudnej sytuacji.

Omówienie fragmentów do opanowania
Napisz na tablicy słowo nawoływać: Wyjaśnij, że słowo: nawoływać oznacza: usilnie namawiać 
ludzi do działania w określony sposób. Wyjaśnij, że ostatnie słowa Mormona we fragmencie: 
Mormon 7 są dobrym przykładem nawoływania. Daj każdemu uczniowi kartkę i poproś, aby 
każdy z nich napisał kilka słów napomnienia na podstawie jednego ze swoich ulubionych 
fragmentów do opanowania z Księgi Mormona. W górnej części kartki niech napiszą: „Chciał-
bym wygłosić parę słów do młodzieży w dniach ostatnich”. Poproś każdego ucznia, by wybrał 
swój ulubiony fragment z pism do opanowania, a potem by napisał kilka słów napomnienia 
skierowanych do młodzieży w dniach ostatnich na podstawie tego fragmentu. Słowa ich 
napomnienia mogą zawierać podsumowanie głównych prawd znalezionych we fragmencie 
z pisma świętego do opanowania, wyjaśnienie, dlaczego te prawdy są ważne dla współczes-
nej młodzieży oraz zaproszenie do działania zgodnie z tymi prawdami. Słowa napomnienia 
mogą zawierać obietnicę podobną do tej, która znajduje się we fragmencie: Mormon 7:7 lub 
Mormon 7:10. Możesz poprosić kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi mowami z pozosta-
łymi uczniami. Możesz również zebrać te prace, by wykorzystać jako wskazówki na przyszłych 
lekcjach z wykorzystaniem fragmentów z pism do opanowania lub do pokazania w klasie.

Uwaga: Możesz wykorzystać to ćwiczenie w dowolnym momencie lekcji. Na przykład mo-
żesz wykorzystać je pod koniec lekcji lub po omówieniu fragmentu: Mormon 7.

Komentarz i tło historyczne
Mormon 7. Ostateczny apel Mormona, aby wierzyć 
w Chrystusa

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Apo-
stołów wyjaśnił ostateczny apel Mormona, aby wierzyć 
w Chrystusa, apel, który skierował do ludzi w naszych 
czasach po ujrzeniu zagłady całego swojego narodu:

„W monologu śmierci Mormon sięgnął w czasie i 
przestrzeni do wszystkich, a szczególnie do tej ʻresztki 
z domu Izraela’, która pewnego dnia przeczyta jego 
majestatyczny zapis. Ci z innego czasu i miejsca muszą 
się dowiedzieć, o czym ci polegli przed nimi zapomnieli 
— iż wszyscy muszą ‘wierzyć w Jezusa Chrystusa, że 
jest On Synem Bożym’, że po Jego ukrzyżowaniu w 

Jerozolimie ‘mocą Ojca zmartwychwstał, zwyciężając 
śmierć, i dzięki Niemu żądło śmierci traci swą moc.

Dzięki Niemu umarli zmartwychwstaną […]. To On 
odkupił świat’. Ci, którzy są odkupieni, mogą wtedy, 
dzięki Chrystusowi, przebywać ‘w szczęściu, które nie 
ma granic’. [Mormon 7:2, 5–7]. […]

Aby ʻuwierzyli w Chrystusa’, zwłaszcza gdy zmierzyli 
się z tak tragicznymi, ale możliwymi do uniknięcia kon-
sekwencjami — taki był ostatni apel i jedyna nadzieja 
Mormona. Taki jest ostateczny cel całej tej Księgi, aby 
została ujawniona w świecie w dniach ostatnich, niosąc 
Jego imię” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], str. 321–322).

Dodatkowy pomysł dotyczący 
nauczania
Mormon 7:8–9. Biblia i Księga Mormona

Rozdaj po jednym egzemplarzu Księgi Mormona ozna-
kowanej słowem: „to”. Następnie rozdaj po egzem-
plarzu Biblii oznakowanej słowem: „tamto”. Poproś 
uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 

7: 8–9 i wyszukanie, co powiedział Mormon o związku 
pomiędzy „tym” (Księgą Mormona) a „tamtym” (Biblią).

• W jaki sposób studiowanie Księgi Mormona umocniło 
wasze świadectwo na temat prawd w Biblii? W jaki 
sposób studiowanie Biblii umocniło wasze świadec-
two o Księdze Mormona?
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Wprowadzenie do lekcji
W ramach tej lekcji uczniowie przejrzą materiał z zagłady Nefitów 
oraz dowiedzą się o pragnieniu Mormona, aby jego lud został 
„[przygarnięty] przez Jezusa” (Mormon 5:11). Uczniowie nauczą 
się, co zrobić, aby poczuć, że są w ramionach Pana w swoim ży-
ciu. Uczniowie zrozumieją, jak smutnych konsekwencji doświad-
czają ludzie, kiedy nie pokutują, na przykładzie Nefitów, którzy 
odmówili pokuty.

Propozycje dotyczące nauczania

4 Nefi 1–Mormon 4
Odstąpienie ludu Nefitów od prawości i szczęścia i kroczenie 
ku niegodziwości
Poproś uczniów, aby określili, ile lat z historii Nefitów przestudio-
wali w tym tygodniu. Pomóż im skorzystać z dat znajdujących 
się w podsumowaniach rozdziałów lub w dolnej części strony we 
fragmentach: 4 Nefi 1 i Mormon 8, aby zrozumieli, jak wykonać 
to zadanie. (Rozdziały te obejmują prawie 400 lat, czyli ponad 
jedną trzecią historii Nefitów).

Poproś połowę grupy, aby używając swoich pism świętych oraz 
dzienników do studiowania, przejrzała, czego się dowiedziała 
o szczęściu Nefitów w rozdziale: 4 Nefi 1. Niech druga połowa 
grupy na podstawie rozdziałów: Mormon 1–2 oraz swoich nota-
tek z dzienników do studiowania pism świętych przejrzy informa-
cje o tym, kim był Mormon i co czyniło go tak bardzo godnym 
podziwu. Poproś obie grupy, żeby podsumowały, czego się dowie-
działy. Następnie poproś, żeby przedstawiły swoje podsumowania.

Zapytaj uczniów, jaka jest jedna prawda, której nauczyli się, 
studiując te rozdziały i dlaczego jest dla nich ważna.

Wyjaśnij, że pomimo wysiłków podejmowanych przez Mormona, 
aby pomóc Nefitom przygotować się duchowo do walki, nie 
chcieli odpokutować i zwrócić się do Pana. W wyniku swojej 
niegodziwości byli zdani na własne siły, a Lamanici zaczęli ich 
pokonywać (zob. Mormon 3–4).

Lekcja do samodzielnego studiowania
4 Nefi 1–Mormon 8:11 (Część 28.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi ucznio-
wie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: 4 Nefi 
1–Mormon 8:11 (Część 28.), nie zakłada, że musisz ich 
nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncen-
trować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. 
Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, rozważa-
jąc potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (4 Nefi 1)
Kiedy uczniowie studiowali na temat warunków, jakie pa-
nowały pośród Nefitów w okresie niemal 200 lat po wizycie 
Zbawiciela, nauczyli się, że kiedy ludzie działają razem, by 
się nawrócić do Pana, stają się zjednoczeni i doświadczają 
zwiększonego szczęścia. Rozpoznali również, że duma po-
woduje rozłam i prowadzi do większej niegodziwości.

Dzień 2. (Mormon 1–2)
Z przykładu prawego życia Mormona uczniowie dowiedzieli 
się o zaletach bycia rozsądnym i bystrym. Dowiedzieli się, 
że możemy zdecydować, aby żyć sprawiedliwie, nawet w 
nikczemnym społeczeństwie. Na przykładzie niegodziwości 
ludu Nefiego uczniowie przyswoili sobie następujące zasady: 
Niegodziwość i niewiara oddalają dary Pana oraz wpływ Du-
cha Świętego. Jeśli nasz żal za grzech jest żalem nawrócenia, 
poprowadzi nas do Chrystusa w pokorze serca. Żal, który jest 
odczuwany tylko z powodu konsekwencji grzechu, prowadzi 
do potępienia (lub do bycia zatrzymanym w postępie do 
życia wiecznego).

Dzień 3. (Mormon 3–6)
Kiedy uczyli się o cierpliwości Pana względem Nefitów, 
dowiedzieli się, że Pan daje nam wystarczająco dużo okazji, 
aby odpokutować za nasze grzechy. Nefici jednak nie chcieli 
odpokutować i pragnęli zemsty na Lamanitach. Ponieważ 
Pan zakazał dążenia do zemsty, Mormon zdecydował odstą-
pić od prowadzenia nefickich armii. Konsekwencje dążeń 
Nefitów do zemsty pozwoliły uczniom zrozumieć, że wyroki 
Boskie dosięgną niegodziwych. Mormon był świadkiem za-
głady całego swojego ludu i ubolewał nad jego upadkiem.

Dzień 4. (Mormon 7:1–8:11)
Mormon kończy swój zapis, zwracając się do potomków 
Lamanitów. Uczniowie dowiedzieli się, że Pan ofiarowuje 
odkupienie wszystkim ludziom, którzy przyjmują zasady oraz 
obrzędy Jego ewangelii. Po śmierci Mormona Moroni napisał 
o warunkach, jakie panowały po zagładzie Nefitów. Z przy-
kładu Moroniego uczniowie dowiedzieli się, że nawet kiedy 
są sami, mogą zdecydować, że pozostaną wierni.
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Mormon 5:8–24
Mormon wyjaśnia, że celem napisania Księgi Mormona było 
przekonanie ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek czuli smutek z powodu 
kogoś, kto musiał znieść konsekwencje złego wyboru. Możesz 
podzielić się odpowiednim (i bezkrytycznym) przykładem żalu, 
który odczuwałeś z powodu kogoś, kto musiał ponieść nega-
tywne konsekwencje za wybór, którego dokonał. Wyjaśnij, że 
Mormon napisał, iż ludzie w dniach ostatnich odczują żal, kiedy 
będą czytać o zagładzie Nefitów.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 5: 
10–11 i wyszukanie, co Mormon powiedział o tym, czym Nefici 
mogli się cieszyć. Po ich odpowiedzi, zadaj następujące pytania:

• Jak myślicie, co to znaczy być „[przygarniętym] przez Jezusa”? 
(Słowo przygarnięty oznacza być trzymanym mocno lub pewnie 
albo być objętym, co jest gestem okazującym ochronę i miłość).

• Co, zgodnie z fragmentem: Mormon 5:11, możemy zrobić, 
abyśmy zostali objęci? (Poprzez pokutę możemy zostać 
„przygarnięci przez Jezusa”. Zapisz tę zasadę na tablicy).

Przeczytaj lub poproś jednego z uczniów o przeczytanie następu-
jącej wypowiedzi Starszego Kenta F. Richardsa, Siedemdziesią-
tego. Poproś pozostałych uczniów, aby wyszukali, co oznacza 
zostanie „[przygarniętym] przez Jezusa”.

„Wszyscy, którzy przyjdą, zostaną ‘przygarnięci przez Jezusa’ 
[Mormon 5:11]. Wszystkie dusze mogą być uzdrowione przez 
Jego moc. On może uśmierzyć każdy ból. W Nim możemy ‘[zna-
leźć] ukojenie dla dusz [naszych]’ [Ew. Mateusza 11:29]. Nasza 
sytuacja w życiu doczesnym może nie ulec natychmiastowej 
zmianie, lecz nasz ból, zmartwienia, cierpienie i lęk mogą rozpły-
nąć się w Jego spokoju i kojącym balsamie” („Zadośćuczynienie 
koi każdy ból”, Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 16).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o czasie, kiedy czuli się „przygar-
nięci przez Jezusa” w wyniku pokuty. Poproś ich również, aby 
zastanowili się, co muszą zrobić, aby teraz mogli zostać przez 
Niego przygarnięci. Złóż świadectwo o pocieszających i ochron-
nych skutkach pokuty.

Aby zobrazować kolejną zasadę z rozdziału: Mormon 5, umieść 
korek lub inny unoszący się na wodzie przedmiot w naczyniu z 
wodą. Niech dwóch lub trzech uczniów przedmuchuje obiekt 
w różnych kierunkach. Zapytaj, jak duży wpływ korek ma na 
to, gdzie się przemieszcza. Zachęć uczniów, gdy kontynuują 
studiowanie, aby przyjrzeli się, w jaki sposób ten korek może 
symbolizować Nefitów.

Napisz na tablicy: Kiedy odrzucamy pokutę… Następnie poproś 
jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 
5: 2, 16–19, a pozostali uczniowie niech odszukają skutki odrzu-
cenia pokuty przez Nefitów. Poproś uczniów, aby na podstawie 
tego, co znaleźli w tych wersetach, uzupełnili zdanie z tablicy. 

Kiedy będą odpowiadać, możesz zadać im kilka z poniższych 
pytań, aby pomóc im zrozumieć niektóre słowa lub wyrażenia 
w wersetach:

• Jak — na podstawie wersetu 16 — myślicie, co to oznacza 
być „na tym świecie bez Chrystusa i bez Boga”? (Żyć bez 
wiary w Jezusa Chrystusa czy w Ojca Niebieskiego oraz bez 
Boskiego wpływu i kierownictwa).

• Jak myślicie, co to oznacza być „[pędzonym] niczym plewy 
gnane wiatrem”? (Mormon 5:16). (Możesz wyjaśnić, że plewy 
odnoszą się do traw i zewnętrznych otoczek ziaren, które 
zostały oddzielone podczas młócenia).

• Jak myślicie, jak byście się czuli, gdybyście znaleźli się na 
oceanie w łodzi bez kotwicy, bez możliwości żeglowania czy 
sterowania? W jaki sposób ta sytuacja jest podobna do sytu-
acji Nefitów?

Wyjaśnij, że rozdział: Mormon 5 naucza o tym, że kiedy odma-
wiamy pokuty, Duch wycofuje się i tracimy kierownictwo 
Pana. Zapisz tę zasadę na tablicy, uzupełniając zdanie, które 
napisałeś wcześniej. Poproś uczniów, aby zastanowili się, kiedy 
w życiu doświadczyli kwestii poruszonej w tej zasadzie.

Możesz poprosić uczniów, aby przeciwstawili sobie napisane na 
tablicy dwie zasady, zadając im następujące pytanie: Na podsta-
wie tych dwóch prawd napisanych na tablicy, dlaczego skutki 
pokuty są inne od skutków jej odrzucenia?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 
5:22–24 i zrobienie tego, o co prosi nas Mormon, abyśmy nie 
stali się jak Nefici w jego czasach. Możesz zachęcić uczniów, aby 
zaznaczyli to, co znaleźli.

Złóż świadectwo o prawdzie zapisanych na tablicy zasad.

Mormon 6:1–8:11
Po tym, jak był świadkiem ostatecznej zagłady swojego ludu, 
Mormon pisze do potomków Lamanitów, a potem umiera, pozo-
stawiając swojego syna — Moroniego — samego
Jeśli to konieczne, poproś uczniów, aby podsumowali osta-
teczną zagładę Nefitów na podstawie nagłówków z rozdziałów: 
Mormon 6–8.

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali i zastanowili się nad 
fragmentem: Mormon 7:10 — ostatnimi słowami, które Mor-
mon napisał przed swoją śmiercią.

Następna część (Mormon 8:12–Eter 3)
Moroni rozmawiał z Jezusem Chrystusem i widział nasze czasy. 
Przed czym ostrzegł nas Moroni? Brat Jereda również miał wielką 
wiarę. Widział on Jezusa Chrystusa i rozmawiał z Nim twarzą 
w twarz. Jak wiedza o tym, że Moroni i brat Jereda widzieli i 
rozmawiali z Chrystusem, pomaga wam zaufać ich słowom?



533

Wprowadzenie
Po opisaniu zagłady swojego ludu i śmierci swojego 
ojca Moroni prorokował o ujawnieniu Księgi Mormona 
oraz ostrzegł przed konsekwencjami jej odrzucenia. 
Moroni zauważył, 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 w niebezpiecznych warunkach, które zaistnieją 
w dniach ostatnich.

LEKCJA 141

Mormon 8:12–41

Propozycje dotyczące nauczania

Mormon 8:12–32
Moroni prorokuje o ujawnieniu Księgi Mormona
Przed lekcją przygotuj wystawę przedmiotów lub zdjęć przedstawiających postęp tech-
niczny. Na początku lekcji skieruj uwagę uczniów na tę wystawę. Poproś jednego z 
uczniów o przeczytanie następujących wypowiedzi Prezydenta Ezry Tafta Bensona:

„Chciałbym przemawiać na temat jednego z najważniejszych darów, jakie 
otrzymał świat we współczesnych czasach. Dar, który mam na myśli, ma 
większe znaczenie niż jakikolwiek wynalazek powstały w wyniku rewolucji 
przemysłowych i technicznych. Dar ten ma dla ludzkości większą wartość niż 
wspaniały postęp, jaki widzimy we współczesnej medycynie. Ma dla ludzko-
ści większą wartość niż rozwój podróży lotniczych czy lotów kosmicznych. 

Mówię o darze…” („The Book of Mormon—Keystone of Our Religion”, Ensign, listopad 
1986, str. 4).

• Czy chcielibyście posiadać dar, o którym mówił Prezydent Benson? Dlaczego?

• Jak myślicie, co jest tym darem?

Wyjaśnij, że Moroni nauczał o tym darze. Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: 
Mormon 8:12, aby dowiedzieli się, czym jest ten dar. Pomóż uczniom zrozumieć, że 
wyrażenie: „te kroniki”, odnosi się do Księgi Mormona. Wyjaśnij, że Prezydent Benson 
mówił o darze, jakim jest Księga Mormona.

Żeby pomóc uczniom zrozumieć wartość Księgi Mormona, zachęć ich do przeczytania po 
cichu fragmentu: Mormon 8:13–16. Zanim przeczytają, poproś ich, aby odnaleźli, czego 
nauczał Moroni na temat wartości Księgi Mormona. Następnie zadaj poniższe pytania lub 
kilka z nich, aby pomóc im omówić i przeanalizować to, co znaleźli:

• Niektórzy ludzie mogą myśleć o wartości pieniężnej złotych płyt. Co — zgodnie z frag-
mentem: Mormon 8:14 — sprawiało, że płyty miały „wielką wartość”? (Pomóż uczniom 
zauważyć, że ponieważ Pan nie pozwoli nikomu posiąść złotych płyt „dla zysku”, same 
płyty „nie przedstawiają wartości”. A jednak kroniki zapisane na złotych płytach „[mają] 
wielką wartość”).

• Moroni powiedział, że Księga Mormona mogła zostać ujawniona tylko przez kogoś, kto 
zrobił to „jedynie z myślą o Boskiej chwale” (Mormon 8:15). Jak myślicie, co to znaczy? 
(Kiedy uczniowie będą omawiać to pytanie, możesz zachęcić ich do przeczytania frag-
mentu: Józef Smith — Historia 1: 46, który zawiera późniejsze wskazówki Moroniego 
dla Józefa Smitha, zanim ujawnił Księgę Mormona).

• W jaki sposób opis Moroniego o ujawnieniu Księgi Mormona, znajdujący się we frag-
mencie: Mormon 8:16, pomaga wyjaśnić jej wielką wartość ?

Jak zapisano we fragmencie: Mormon 8:17–21, Moroni ostrzegł tych, którzy potępiają lub 
odrzucają Księgę Mormona. Poproś uczniów o przeczytanie tych wersetów i odszukanie 
ostrzeżeń Moroniego.

• Jakie są ostrzeżenia Moroniego dla tych, którzy odrzucają lub potępiają Księgę Mormona?
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• O jakiej prawdzie dowiadujecie się z fragmentu: Mormon 8:22? W jaki sposób ujawnie-
nie Księgi Mormona w dniach ostatnich pomaga spełnić wieczne cele Pana?

Wyjaśnij, że fragment: Mormon 8:23–25 zawiera słowa Moroniego na temat modlitw 
wiernych Świętych, którzy żyli przed jego czasami. Mówił o nich jako wołających do Pana 
„z prochu”. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu ten fragment i wyszukali, o co modlili 
się Święci w starożytnej Ameryce w kwestii Księgi Mormona.

• Za kogo modlili się starożytni Święci? (Modlili się za swoich braci — czyli Lamanitów 
oraz za ich potomków — i za osobę, która ujawni Księgę Mormona — czyli za Proroka 
Józefa Smitha.)

Wyjaśnij, że Moroni opisał warunki, jakie będą miały miejsce, kiedy Księga Mormona zo-
stanie ujawniona. Następnie poproś ich, aby wyobrazili sobie siebie na miejscu Moroniego: 
żyją ponad 1600 lat temu i otrzymują wizję naszych czasów.

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali jeden 
akapit, opisując duchowe warunki w naszych czasach. Po upłynięciu wyznaczonego czasu 
na napisanie poproś kilku uczniów, aby podzielili się tym, co napisali. Następnie poproś 
uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 8: 26–32 i o porównanie swych 
notatek z proroczym opisem Moroniego naszych czasów. Podziel uczniów na pary. Poproś 
każdą parę o podzielenie się kilkoma podobieństwami i różnicami pomiędzy swoimi opi-
sami a opisami Moroniego.

• Co uważacie za trafne w opisie Moroniego naszych czasów?

Zapisz na tablicy poniższe podsumowanie proroctw Moroniego: Księga Mormona zosta-
nie ujawniona mocą Boga w dzień wielkiej niegodziwości. Jeśli przygotowałeś wystawę 
z przedmiotami lub zdjęciami przedstawiającymi techniczne lub medyczne wynalazki, 
możesz położyć egzemplarz Księgi Mormona obok nich. Aby pomóc uczniom rozważyć 
i zaświadczyć o wartości Księgi Mormona w ich życiu, zadaj im następujące pytania:

• W jaki sposób Księga Mormona pomaga nam przeciwstawiać się niegodziwości w na-
szych czasach?

• W jaki sposób Księga Mormona jest cenniejsza niż techniczne lub medyczne wynalazki?

• Jak myślicie, dlaczego według Prezydenta Bensona Księga Mormona jest „[jednym] z 
najważniejszych darów, jakie otrzymał świat we współczesnych czasach”?

• Gdyby znajomy zapytał was, dlaczego Księga Mormona jest dla was cenna, co byście 
powiedzieli?

Mormon 8:33–41
Moroni widzi ostatnie dni i potępia duchową niegodziwość naszych czasów
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 8:35. Zanim uczeń 
zacznie czytać, zwróć uwagę, że w tym wersecie Moroni mówi bezpośrednio do nas.

• Jak ten werset może wpłynąć na sposób, w jaki czytamy Księgę Mormona?

Kiedy uczniowie omówią to pytanie, przeczytaj następującą wypowiedź Prezydenta Ezry 
Tafta Bensona, w której mówił o prorokach Księgi Mormona:

„Jeśli widzieli nasze czasy i zdecydowali się zamieścić to, co będzie miało dla nas największą 
wartość, czyż to nie świadczy o tym, jak powinniśmy studiować Księgę Mormona? Ciągle po-
winniśmy zadawać sobie pytanie: ‘Dlaczego Pan natchnął Mormona (Moroniego lub Almę), 
by zamieścili dane słowa w swoich zapisach? Czego mogę się z nich nauczyć, co pomoże mi 
żyć w tych czasach?’” („The Book of Mormon — Keystone of Our Religion”, str. 6).

Zachęć uczniów, aby zastosowali się do tej rady, kiedy będą studiować resztę słów Moroniego 
z fragmentu: Mormon 8.

Poproś uczniów, aby pomyśleli o tym, kiedy zauważyli kogoś w potrzebie — doczesnej, 
emocjonalnej, towarzyskiej lub duchowej. Poproś ich, aby się zastanowili, co zrobili, by po-
móc tej osobie lub, jeśli nie zapewnili pomocy, co mogliby zrobić. Poproś ich również, aby 
zastanowili się, dlaczego zdecydowali się pomóc lub nie zrobić tego.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Mormon 8:33–41. Poproś 
pozostałych uczniów, aby wyszukali, dlaczego niektórzy ludzie w dniach ostatnich nie 
pomogliby potrzebującym.

Proszenie uczniów, aby 
podzielili się pisemnymi 
odpowiedziami
Od czasu do czasu zachę-
caj uczniów, aby dzielili 
się tym, co zapisują w 
swoich notatnikach lub 
dziennikach do studio-
wania pism świętych. 
Pamiętaj, aby dziękować 
uczniom za dzielenie 
się oraz szczerze ich 
pochwalić. Kiedy poświę-
casz temu czas, tworzysz 
atmosferę sprzyjającą 
uczeniu się w miłości i 
szacunku.
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MORMON 8:12– 41

• Dlaczego niektórzy ludzie w dniach ostatnich nie pomogliby potrzebującym? (Przykła-
dowe odpowiedzi: z powodu dumy, podłości, miłości do pieniędzy i markowej odzieży 
ponad miłością dla potrzebujących oraz z powodu pragnienia pochwały świata).

• We fragmencie: Mormon 8:38 Moroni używa zwrotu: „Wy, którzy szerzycie zepsucie”. 
Poprzez jakie wpływy ludzie w dzisiejszym świecie mogą być postrzegani jako „[ci], którzy 
[szerzą] zepsucie”? (Przykładowe odpowiedzi: dumę, pornografię oraz miłość do pieniędzy).

Poproś uczniów, aby napisali jedno zdanie podsumowujące to, czego nauczyli się z frag-
mentu: Mormon 8:36–41 o naszym obowiązku, by dbać o biednych i potrzebujących. Po-
proś dwóch lub trzech uczniów o przeczytanie swoich zdań klasie. Chociaż słowa uczniów 
mogą się różnić, powinni rozpoznać następującą prawdę: Bóg pociągnie nas do odpo-
wiedzialności za sposób, w jaki traktujemy biednych i potrzebujących.

• Jak myślicie, jakie są niektóre najbardziej powszechne potrzeby w waszej szkole lub spo-
łeczności? Co może zrobić młodzież Kościoła, aby pomóc zadbać o ludzi z tymi potrzebami? 
(Pomóż uczniom zrozumieć, że nie oczekuje się od nich, aby oddawali swoje pieniądze 
i czas na każdy cel charytatywny lub każdej osobie, która poprosi o wsparcie. W swoich 
rodzinach i w Kościele młodzież otrzymuje wiele możliwości, aby pomagać potrzebującym. 
Oprócz tego mogą oni podążać za wskazówkami Ducha, by służyć na własną rękę).

• Jak myślicie, co młodzież w Kościele może zrobić, aby dbać o biednych? (Jeśli uczniowie 
nie wspomną o ofierze postnej, możesz podkreślić ważność płacenia ofiar postnych, 
czytając akapit pt. „Niedziela postna” z leksykonu „Oddani wierze”: Leksykon ewangelii 
[2004], str. 117).

Po dyskusji poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania 
zapisali jedną lub dwie rzeczy, które mogą zrobić, aby dbać o biednych i potrzebujących. 
Mogą zapisać propozycje, które usłyszeli podczas zajęć lub swoje własne pomysły. Zachęć 
ich do zapisania celu, aby zrobić jedną z tych rzeczy w najbliższych tygodniach. Zachęć ich 
do realizacji swoich celów.

Komentarz i tło historyczne
Mormon 8:14–18. „Błogosławiony, kto to wyjawi”

Moroni prorokował o Proroku Józefie Smithie, który 
był wybrany, aby wyjawić światu Księgę Mormona 
(zob. Mormon 8:15–16). Wielu starożytnych proro-
ków również było świadomych postaci Józefa Smitha 
i modlili się o jego sukces w tłumaczeniu i publikacji 
złotych płyt, wypełniając w ten sposób cele Boga (zob. 
Mormon 8:23–25;  NiP 10:46). Prezydent Boyd K. Packer 
z Kworum Dwunastu Apostołów mówił o roli Józefa 
Smitha w ujawnieniu światu Księgi Mormona:

„Prawdą jest, że on po prostu był prorokiem Boga — 
nic dodać, nic ująć!

Pisma Święte nie tyle, co wyszły od Józefa Smitha, co 
wyszły dzięki niemu. Za jego przewodnictwem były 
dane objawienia […].

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.

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).

Mormon 8:37–38. W jaki sposób troska o biednych 
i potrzebujących odnosi się do wiecznego 
szczęścia?

Biskup H. David Burton, Przewodniczący Biskup, świad-
czył o wiecznych konsekwencjach troszczenia się o 
biednych i potrzebujących:

„Cel, obietnice i zasady, które leżą u podstaw naszej 
pracy w trosce o biednych i potrzebujących, rozcią-
gają się daleko poza granice doczesności. Ta święta 
praca przynosi korzyści i błogosławieństwa nie tylko 
cierpiącym i potrzebującym. Jako synowie i córki Boga 
nie jesteśmy w stanie odziedziczyć pełnej miary życia 
wiecznego, jeśli w pełni nie oddamy się trosce o siebie 
nawzajem podczas życia na ziemi. To właśnie poświę-
cając się bezinteresownie dla innych i dając coś z siebie, 
uczymy się celestialnych zasad prawa poświęcenia i 
uświęcenia” („Uświęcająca służba pomocy wzajemnej”, 
Ensign lub Liahona, maj 2011, str. 81–82).
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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, i że cuda ustały 

tyko z powodu niewiary. Namawiał ludzi do wiary w 
Jezusa Chrystusa i modlitwy do Ojca z całego serca w 
imię Jezusa Chrystusa w celu otrzymania tego, czego 
potrzebowali.

LEKCJA 142

Mormon 9

Propozycje dotyczące nauczania

Mormon 9:1–6
Moroni nawołuje tych, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa, aby odpokutowali
Poproś uczniów, aby pomyśleli o sytuacji, w której czuli się skrępowani. Poproś kilkoro 
uczniów, aby opowiedzieli o swoich doświadczeniach i wyjaśnili, dlaczego czuli się skrę-
powani. Możesz ich również zapytać, co mogłoby sprawić, że poczuliby się dobrze w tych 
sytuacjach.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 9:1–5 i wyszukanie krępują-
cej sytuacji, którą opisał Moroni. (Możesz również zachęcić ich do przeczytania fragmentu: 
Alma 12:12–15 i zapisania tego odnośnika obok fragmentu: Mormon 9:1–5).

• Jak podczas Sądu Ostatecznego niegodziwi będą się czuli w obecności Boga Ojca i 
Jezusa Chrystusa? Dlaczego będą się tak czuli?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Prezydenta Josepha 
Fieldinga Smitha:

„Nie może być zbawienia bez pokuty. Człowiek nie może wejść do Króle-
stwa 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 życie, robiąc, co im się podoba, łamiąc przykazania Pana, a jednak ostatecznie 
mają zamiar wejść do Jego obecności. Myślą, że być może odpokutują w świecie duchów.

Powinni przeczytać te słowa Moroniego [cytat z fragmentu: Mormon 9:3–5].

Czy uważacie, że człowiek, którego życie zostało wypełnione zepsuciem, który był zbun-
towany przeciwko Bogu, który nie miał ducha pokuty, powinien mieć prawo radośnie i 
swobodnie wejść do obecności Boga?” (Doctrines of Salvation, wyd. Bruce R. McConkie, 
3 tomy [1954–56], 2:195–96; kursywa w oryginale usunięta).

• Dlaczego powinniśmy odpokutować za nasze grzechy dzisiaj, a nie czekać na Sąd? (Aby 
pomóc uczniom odpowiedzieć na to pytanie, możesz poprosić ich o przeczytanie frag-
mentu: Alma 34:33–38).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 9:6. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby odszukali, co muszą zrobić niewierzący, aby mogli czuć się dobrze w 
obecności Boga. Po tym, jak uczniowie powiedzą, co znaleźli, poproś ich, aby rozpoznali 
słowa i wyrażenia we fragmencie: Mormon 9: 6, które opisują tych, którzy zwrócili się do 
Pana i modlili się o przebaczenie. Możesz zaproponować im zaznaczenie znalezionych 
słów i wyrażeń.

Zachęć uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania zapisali za-
sadę, która podsumowuje fragment: Mormon 9:6. Wyznacz dwóch lub trzech uczniów do 
przeczytania tego, co zapisali. Pomimo tego, że mogą użyć różnych słów, ich odpowiedzi 
powinny wyrażać następującą prawdę: Jeśli odpokutujemy, będziemy nieskalani, kiedy 
przyjdziemy do obecności Boga.

Wyznaczanie 
poszczególnych 
uczniów
Wyznaczanie poszcze-
gólnych uczniów może 
zachęcić do uczestnictwa 
tych, którzy nie udzie-
lają się często. Pomóż 
uczniom przygotować 
się do uczestnictwa w 
lekcji, dając im czas na 
zastanowienie się przed 
ich wyznaczeniem do 
odpowiedzi. Uważaj, 
aby nie zawstydzić ich 
lub nie naciskać na ich 
uczestnictwo, jeśli nie 
czują się swobodnie, by 
to robić.
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Złóż świadectwo, że poprzez pokutę oraz prawe życie możemy sprawić, iż będziemy czuć 
się dobrze w obecności Pana. Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym, co powinni 
zrobić już teraz, aby przygotować się na spotkanie z Panem.

Mormon 9:7–20
Moroni głosi, że Bóg dokonuje cudów i odpowiada na modlitwy wiernych
Napisz na tablicy słowo: cuda. Zapytaj uczniów, jak by zdefiniowali to słowo. Kiedy ucznio-
wie udzielą odpowiedzi, poproś ich, aby odnaleźli słowo: miracles [cuda] w Bible Dictionary 
[Słownik Biblijny]. Poproś, aby przeczytali wstęp, zwracając uwagę na informacje, które 
mogą wyjaśnić lub dodać coś do definicji, które zaproponowali.

• Jak myślicie, dlaczego niektórzy ludzie nie wierzą w cuda?

Podsumuj fragment: Mormon 9:7–8, wyjaśniając, że Moroni zwrócił się do ludzi w dniach 
ostatnich, którzy twierdzą, że objawienia, proroctwa, duchowe dary oraz cuda ustały.

Podziel uczniów na pary. Poproś jedną osobę z pary o przeczytanie po cichu fragmentu: 
Mormon 9:9–11, podczas gdy druga osoba będzie czytać po cichu fragment: Mormon 
9:15–19. Poproś każdego ucznia, aby wypisał główne argumenty, które podjął Moroni, aby 
przekonać ludzi do wiary w cuda. Jeśli uczniowie mieli wystarczająco czasu, aby skończyć, 
poproś ich, aby podzielili się ze swoją parą tym, co napisali.

Po lewej stronie tablicy napisz: Cuda ustają, kiedy…

Po prawej stronie tablicy, napisz: Cuda mogą się zdarzyć, kiedy….

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 9:20, a pozostali 
uczniowie niech wyszukają trzech powodów, dla których Bóg może zaprzestać czynienia 
cudów pośród Swoich dzieci. Poproś jednego z uczniów o napisanie tych powodów na 
tablicy, aby uzupełnić zdanie po lewej stronie, jak pokazano w poniższej tabeli.

Poproś uczniów, aby wyrazili w inny sposób każdą z wypowiedzi, zgodnie z tym, dlaczego 
cuda ustają, w sposób, który określa warunki, jakie czynią cuda możliwym. Ich odpowiedzi 
powinny być podobne do przykładów z prawej strony tabeli.

Cuda ustają, kiedy… Cuda mogą się zdarzyć, kiedy…

Marnienie w niewierze Pogłębianie naszej wiary

Odchodzenie z właściwej drogi Życie w prawy sposób, czyli przestrzeganie 
przykazań Boga

Nieznanie Boga, któremu powinniśmy ufać Poznanie i zaufanie Bogu

Poproś uczniów, aby szybko przejrzeli fragment: Mormon 9:9, 19 i wyszukali nauki Moroniego 
na temat natury Boga. Po tym, jak uczniowie powiedzą, co znaleźli, zapytaj:

• Ponieważ wiemy, że Bóg jest niezmienny oraz że dokonywał cudów pośród Swoich 
dzieci w dawnych czasach, co wiemy o Jego gotowości do dokonywania cudów w 
naszym życiu dzisiaj? (Chociaż uczniowie mogą użyć różnych słów, powinni rozpoznać 
poniższą zasadę: Bóg zawsze dokonywał cudów i ponieważ jest On niezmienny, 
nadal czyni cuda według naszej wiary. Możesz napisać tę zasadę na tablicy i za-
proponować, żeby uczniowie napisali ją obok fragmentu: Mormon 9:19–20 w swoich 
pismach świętych).

Wyjaśnij, że możemy doświadczyć cudownej mocy Boga w naszym życiu na wiele spo-
sobów. Aby pomóc uczniom zastanowić się, w jaki sposób Bóg nadal jest Bogiem cudów, 
poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Siostry Sydney S. 
Reynolds z generalnego prezydium Organizacji Podstawowej:

„Nauczyłam się […], że Pan pomoże nam w każdym aspekcie naszego życia, kiedy bę-
dziemy starać się Mu służyć i czynić Jego wolę.

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 lu-
dzi, 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 
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w cudowny sposób 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 przywró-
ciły zdrowie. Te codzienne cuda zapoznają nas z ręką Pana w naszym życiu” („Bóg cudów”, 
Ensign, maj 2001, str. 12).

• Jakie doświadczenia mieliście, które potwierdziły, że Bóg nadal jest Bogiem cudów?

Mormon 9:21–37
Moroni napomina niewierzących, by uwierzyli w Jezusa Chrystusa i modlili się 
w Jego imię
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Mormon 9:21. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby wyszukali, czego Moroni nauczał o modlitwie do Ojca Niebieskiego.

• Jaką obietnicę dał Moroni? (Odpowiedzi uczniów powinny odzwierciedlać następującą 
zasadę: Jeśli modlimy się z wiarą oraz w imię Chrystusa, Ojciec Niebieski da nam 
to, o co prosimy).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, co to znaczy modlić się „w imię Chrystusa”, poproś jed-
nego z nich o przeczytanie następującej wypowiedzi:

„Modlimy się w imię Chrystusa, kiedy nasze myśli są myślami Chrystusa, a nasze pragnie-
nia 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 żaden sposób nie 
przedstawiają Jego myśli, ale wypływają z egoistycznych pragnień człowieka” (Bible Dictio-
nary, „Prayer”).

Możesz zadać uczniom następujące pytania:

• W jaki sposób możemy się upewnić, że rzeczy, o które prosimy, odzwierciedlają to, czego 
chce dla nas Pan?

• Kiedy widzieliście spełnienie się obietnicy danej we fragmencie: Mormon 9:21? (Możesz 
wyznaczyć uczniom czas na zastanowienie się nad tym pytaniem, zanim odpowiedzą).

Podsumuj fragment: Mormon 9:22–25, wyjaśniając, że Zbawiciel obiecał Swoim uczniom 
błogosławieństwa, kiedy wysłał ich, aby nauczali ewangelii. Poproś uczniów, aby przejrzeli 
fragment: Mormon 9:22–25 i rozpoznali niektóre z tych błogosławieństw.

• Co to dla was oznacza, że Zbawiciel da „potwierdzenie wszystkiego, co [powiedział]”? 
(Mormon 9:25).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Mormon 9:27–29 i wyszukanie postaw 
i działań, które pomogą im zakwalifikować się, aby otrzymać Bożą pomoc. Możesz poprosić 
uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania pism świętych zapisali 
streszczenie tych wersetów.

Na zakończenie tej lekcji podsumuj fragment: Mormon 9: 30–34, mówiąc uczniom, że 
Moroni był zaniepokojony tym, że niektórzy ludzie w dniach ostatnich mogliby odrzu-
cić przesłanie Księgi Mormona z powodu niedoskonałości tych, którzy ją napisali oraz 
przez język, jakim została napisana. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
fragmentu: Mormon 9:35–37. Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, 
dlaczego Moroni i inni modlili się, żeby Księga Mormona została ujawniona w dniach 
ostatnich. (Aby potomkowie ich braci — Lamanici — mogli zostać przywróceni do „po-
znania Chrystusa” oraz do przymierzy, które Bóg zawarł z domem Izraela).

Aby pomóc uczniom podsumować to, czego się dzisiaj nauczyli, zadaj im następujące 
pytania:

• W jaki sposób Księga Mormona jest dowodem na to, że Bóg jest Bogiem cudów i odpo-
wiada na modlitwy?

• Jakich prawd się dzisiaj nauczyliście, które wpłyną na wasze osobiste modlitwy?
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Omówienie Księgi Mormona
Poświęć trochę czasu, aby pomóc uczniom omówić Księgę Mormona. Poproś ich, aby 
pomyśleli o tym, czego się nauczyli z tej księgi, zarówno podczas lekcji seminarium, jak 
i podczas osobistego studiowania pism świętych. Poproś ich, aby przejrzeli pokrótce nie-
które podsumowania rozdziałów z Księgi Mormona, aby pomóc im zapamiętać, o czym się 
nauczyli. Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się czymś z Księgi Mormona, co było dla 
nich źródłem natchnienia lub pomogło im mieć większą wiarę w Jezusa Chrystusa.
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Księgi Etera
Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
W trakcie studiowania Księgi Etera ucznio-
wie dowiedzą się o Jeredach — grupie 
ludzi, którzy przybyli na półkulę zachodnią 
i żyli tam na wiele wieków przed przyby-
ciem ludu Lehiego. Uczniowie poznają 
ważne zasady dotyczące modlitwy, 
objawienia i związku między czynną wiarą 
w Jezusa Chrystusa a otrzymywaniem 
duchowej wiedzy. Dowiedzą się także o 
roli proroków w nakłanianiu ludzi do po-
kuty i o tym, co spotka ludzi, jeśli odrzucą 
Jezusa Chrystusa i Jego proroków.

Kto napisał tę księgę?
Moroni streścił zapisy znajdujące się na 24 
złotych płytach nazywanych płytami Etera. 
W ten sposób powstała ta księga. Jej 
nazwa pochodzi od imienia proroka Etera, 
który był ostatnim prorokiem Jeredów 
i spisał ich dzieje (zob. Eter 15:33–34). 
Mniej więcej 500 lat przed tym, jak 
Moroni streścił święte zapisy, część ludu 
Limhiego odkryła płyty Etera w trakcie po-
szukiwania kraju Zarahemla (zob. Mosjasz 
8:7–11; Eter 1:2). Neficcy prorocy i kroni-
karze przekazywali sobie płyty Etera, aż 
znalazły się one w posiadaniu Moroniego. 
Moroni powiedział, że w swoim stresz-
czeniu nie zawarł nawet „setnej części” 
pierwotnego zapisu (Eter 15:33).

Dla kogo i w jakim celu 
została napisana ta księga?
Moroni streścił zapis z płyt Etera już po 
zagładzie zarówno Jeredów, jak i swojego 
ludu, dlatego księga, którą opracował, 
była przeznaczona dla ludzi w naszych 
czasach. Moroni napominał ludzi innych 
narodów w dniach ostatnich, by odpoku-
towali, służyli Bogu i nie wikłali się w tajne 
sprzysiężenia (zob. Eter 2:11–12; 8:23). 
Zapisał on także słowa Jezusa Chrystusa, 
nawołującego „wszystkich aż po krańce 
ziemi” do pokuty, przyjścia do Niego, 
przyjęcia chrztu i otrzymania wiedzy, która 
została ukryta przed światem z powodu 
niewiary (zob. Eter 4:13–18).

Kiedy i gdzie została ona 
napisana?
Eter kończył pisać kronikę swojego ludu 
w czasie wielkiej bitwy i tuż po niej, gdy 
śmierć ponieśli wszyscy Jeredzi z wy-
jątkiem Etera i Koriantumra (zob. Eter 
13:13–14; 15:32–33). Potem ukrył kronikę 
„jak ją znaleźli ludzie Limhiego” (Eter 
15:33; zob. także Mosjasz 8:7–9). Moroni 
streścił zapisy Etera pomiędzy  400 a  
421 r. n.e. (zob. Mormon 8:3–6; Moroni 
10:1). Napisał, że Jeredzi zostali zgładzeni 
w „[tym] kraju położonym na północy” 
(Eter 1:1) [w wersji angielskiej znajduje się 
słowo „this” czyli „tym” — przyp. tłum.], 
co wskazuje na to, że sam streszczając ich 
kroniki, mógł przebywać w miejscu, gdzie 
ulegli zagładzie.

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Księga Etera w przeciwieństwie do innych 
ksiąg w Księdze Mormona nie odnosi się 
do dziejów potomków Lehiego. Księga 
podaje dzieje Jeredów, którzy opuścili 
wieżę Babel i przybyli do ziemi obiecanej, 
gdzie w końcu ulegli zagładzie. Księga 
Etera potwierdza zapis Nefitów mówiący, 
że „każdy naród, który posiądzie [ziemię 
obiecaną], będzie służył Bogu albo zosta-
nie starty z powierzchni ziemi […], gdy 
[dojrzeje] w niegodziwości” (Eter 2:9).
Ukazanie się bratu Jereda nienarodzonego 
jeszcze Jezusa Chrystusa „zalicza się do 
najwspanialszych momentów w znanej 
nam historii”. To wydarzenie „stawia 
brata Jereda w wiecznym panteonie 
największych proroków Boga” (Jeffrey R. 
Holland, Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of 
Mormon [1997], str. 17). Gdy Moroni pi-
sze o tej wizji, daje potężne świadectwo o 
Jezusie Chrystusie i przekazuje wyjątkową 
wiedzę o naturze ciał duchowych (zob. 
Eter 3:4–17).

Zarys
Eter 1–3 Pan zachowuje język 
Jeredów w czasach wieży Babel i 
obiecuje prowadzić ich do ziemi 
wybranej i uczynić z nich wielki 
naród. Prowadzi ich na brzeg 
morza i instruuje, jak zbudo-
wać barki, by mogli przeprawić 
się przez ocean. Pan ukazuje 
bratu Jereda samego siebie i 
„to wszystko” (Eter 3:26).

Eter 4–5 Moroni pieczętuje zapis 
brata Jereda. Podaje słowa Jezusa 
Chrystusa, że ten zapis zosta-
nie wyjawiony ludziom, którzy 
wykażą się wiarą w Niego. Moroni 
uczy, że trzej świadkowie w dniach 
ostatnich będą świadczyć o praw-
dziwości Księgi Mormona wraz z 
Ojcem, Synem i Duchem Świętym.

Eter 6–11 Jeredzi płyną do ziemi 
obiecanej. Jeredzi mnożą się i 
zaczynają zapełniać coraz większy 
obszar. Nad kolejnymi pokole-
niami rządy sprawują prawi lub 
niegodziwi królowie. Jeredzi ule-
gają prawie całkowitej zagładzie 
z powodu tajemnych sprzysiężeń. 
Wielu proroków nawołuje ten 
lud do pokuty, ale zostają oni 
odrzuceni.

Eter 12 Moroni uczy, że zanim 
otrzymamy duchowe świadec-
two, musimy wykazać się wiarą. 
Wyznaje Panu, że obawia się 
drwiny ludzi innych narodów z 
powodu niedoskonałości swojego 
świętego zapisu. Przytacza odpo-
wiedź Pana. Moroni wzywa ludzi 
czytających te słowa w dniach 
ostatnich, by poszukiwali Jezusa 
Chrystusa.

Eter 13–15 Moroni omawia pro-
roctwo Etera dotyczące Nowego 
Jeruzalem. Po tym, jak Eter został 
odrzucony przez Jeredów, świad-
czy o ich całkowitej zagładzie i ją 
opisuje.
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Eter 1:1–32
Moroni zapisuje rodowód Etera od Jereda do czasów wieży Babel
Aby pomóc uczniom zrozumieć, skąd pochodzi Księga Etera, przejrzyj z nimi omówienie 
wędrówek opisanych w rozdziałach: Ks. Mosjasza 7–24, zawarte w aneksie do tego pod-
ręcznika. Poproś, aby przeszli do opisu wędrówki 4.: próby 
odnalezienia Zarahemli. Potem poproś ich, by odszukali to, 
co poddani Limhiego znaleźli podczas wędrówki. Następnie 
poproś, by przeczytali pierwszą stronę Księgi Etera. Poniż-
sze podsumowanie wyjaśnia, że Księga Etera pochodzi z 
zapisu znajdującego się na 24 płytach znalezionych przez 
ludzi Limhiego.

Wyjaśnij, że po ukończeniu zapisu swojego ojca Moroni 
streścił kronikę znalezioną na 24 złotych płytach. Ta kronika 
zawierała historię Jeredów, którzy zamieszkiwali kontynent 
amerykański przed Nefitami i Lamanitami. Poproś uczniów, 
aby przeczytali po cichu fragment: Eter 1:1–5 i dowiedzieli 
się, co Moroni zawarł w swoim streszczeniu kroniki 
Jeredów. Poproś, aby uczniowie powiedzieli, co znaleźli.

Jeśli masz ilustrację przedstawiającą wieżę Babel, mo-
żesz ją pokazać. Poproś uczniów, aby podsumowali to, co 
wiedzą o wieży wspomnianej we fragmencie: Eter 1:5 i to, 
co spotkało ludzi, którzy ją budowali. (Wieża nazywała się 
Babel. Z powodu niegodziwości ludzi, którzy starali się ją 
zbudować, Pan pomieszał ich język i ich rozproszył; zob. I 
Ks. Mojżeszowa 11:1–9).

Aby pomóc uczniom zrozumieć związek pomiędzy historią 
Jeredów a historią Nefitów, możesz posłużyć się zakładką przedstawiającą chronologię 
wydarzeń Księgi Mormona (numer pozycji: 32336 166). Powiedz, że Moroni rozpoczął 
spisywanie historii Jeredów od podania rodowodu proroka Etera, który był autorem zapisu 
na 24 złotych płytach. Moroni spisał genealogię Etera, począwszy od człowieka o imieniu 
Jered, który żył w czasach wieży Babel.

Eter 1:33–43
Dzięki modlitwom brata Jereda Bóg okazał miłosierdzie jego rodzinie i przyjaciołom 
i prowadził ich
Zapytaj uczniów, czy kiedykolwiek znaleźli się w miejscu, w którym porozumiewano się 
w niezrozumiałym dla nich języku. Poproś, by podzielili się tym, co wtedy czuli. Następnie 
poproś, by wyobrazili sobie, jak musieli się czuć ludzie pod wieżą Babel, gdy zdali sobie 

Omówienie wędrówek w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Kraj Zarahemla

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)

Grupa Nefitów 
dowodzonych 
przez Zenifa

Grupa 
poszukiwaczy 
prowadzona 

przez Ammona

Próby odnalezienia 
Zarahemli

Ruiny po narodzie Jeredów 
w kraju na Północy

24 złote płyty 
(Księga Etera)

Niektórzy Nefici chcą 
odzyskać kraj Nefi

Wody Mormon

Ucieczka ludu 
Limhiego

Alma i jego 
lud wyruszają 

w podróż

Kraj Helam

Ucieczka 
ludu Almy

Wprowadzenie
Moroni streścił Księgę Etera z zapisów znajdujących 
się na 24 złotych płytach, znalezionych przez grupę 
poszukiwawczą Limhiego (zob. Mosjasz 8:7–11). Te płyty 
zawierały dzieje ludu Jeredów. Zapis Jeredów zaczyna 
się w czasach wieży Babel, gdy Pan pomieszał języki 
ludzi. Jered i jego brat proszą Pana o litość i wskazówki 

dla swoich rodzin i przyjaciół (zob. I Ks. Mojżeszowa 
11). Przez wzgląd na szczerą modlitwę brata Jereda Pan 
zachował język Jereda, jego brata oraz ich rodzin i przy-
jaciół. Oznajmił, że poprowadzi ich do ziemi obiecanej, 
gdzie staną się wielkim narodem.
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Eter 1



542

LEKCJA 143

sprawę, że każdy mówi w innym języku. Poproś, aby w ciszy zastanowili się nad następują-
cymi pytaniami:

• Gdybyś znalazł się w takiej sytuacji, z którą osobą najbardziej brakowałoby ci możliwości 
porozumienia? Dlaczego?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Eter 1:33–34. Zanim zaczną czytać, po-
proś, aby poszukali: (1) z kim Jered chciał się porozumieć i (2) jakie rozwiązanie problemu 
zaproponował. (Chciał komunikować się ze swoją rodziną i poprosił brata o modlitwę o to, 
by Pan nie pomieszał ich języka). Gdy uczniowie powiedzą o tym, co znaleźli, zapytaj:

• Co oznacza dla was wyrażenie „proś Pana”?

• Jaki był stosunek Jereda do jego brata i do jego modlitw? Odpowiedzcie na podstawie 
fragmentu: Eter 1:33–34.

Poproś uczniów, aby usiedli w parach. Niech uczniowie w każdej parze czytają na zmianę 
na głos po jednym wersecie fragmentu: Eter 1:35–42. Poproś, aby poszukali modlitw brata 
Jereda i odpowiedzi Pana na te modlitwy. Gdy minie wyznaczony czas, zapytaj:

• Co w modlitwach brata Jereda wywarło na was wrażenie?

• Jak Pan odpowiadał na modlitwy brata Jereda?

• Czego możemy nauczyć się ze sposobu, w jaki modlił się brat Jereda oraz ze sposobu, 
w jaki Pan mu odpowiadał? (Gdy uczniowie będą dzielić się swoimi przemyśleniami, 
poproś ich, aby zastanowili się nad współczuciem i miłością, jakimi darzy ich Ojciec 
Niebieski. Napisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli wytrwale, z wiarą prosimy o coś 
Boga, On okaże nam współczucie).

Przed lekcją zapisz na tablicy następujące pytania: (Możesz też zawrzeć je w materiałach 
lekcyjnych lub przeczytać je powoli na głos, aby uczniowie mogli je zapisać).

W jaki sposób „proszenie” o coś Ojca Niebieskiego różni się od zwykłego „zmówienia modlitwy”?

Kiedy czuliście współczucie Ojca Niebieskiego w odpowiedzi na waszą modlitwę? Kiedy członko-
wie rodziny lub przyjaciele powiedzieli wam, że Ojciec Niebieski odpowiedział ze współczuciem 
na ich modlitwę?

Czego uczymy się o Bożych uczuciach na podstawie odpowiedzi Boga na nasze modlitwy?

Co możecie zrobić, by wasze modlitwy były bardziej żarliwe?

Poproś uczniów, by zapisali odpowiedzi na te pytania w notatnikach lub dziennikach do 
studiowania pism świętych. Możesz zachęcić ich, by podzielili się tym, co zapisali. Złóż 
świadectwo, że wiesz, iż Ojciec Niebieski nas kocha i pragnie nam błogosławić, jeśli wzy-
wamy Go regularnie.

Powiedz, że treść rozdziału: Eter 1 może wnieść nowe zrozumienie Bożej miłości do nas i 
błogosławieństw, które przychodzą w odpowiedzi na modlitwę. Poproś uczniów, by przej-
rzeli po cichu wersety: Eter 1:34, 36, 38 i odszukali to, o co Jered prosił swojego brata, aby 
się modlił. Poproś jednego z uczniów, aby zapisywał odpowiedzi grupy na tablicy. Możesz 
zasugerować, żeby uczeń zapisywał te odpowiedzi pod słowami „prosimy o coś Boga”, 
zapisanymi przez ciebie na tablicy jako część zasady.

Możesz zasugerować, żeby uczniowie podkreślili wyrażenie „bądźmy wierni Panu”, 
znajdujące się pod koniec wersetu: Eter 1:38. Zaznacz, że działania Jereda i jego brata są 
dowodem ich wiary i woli, by okazać posłuszeństwo Panu. Z wiarą prosili o błogosławień-
stwa, których potrzebowali.

Poproś uczniów, by po cichu przejrzeli fragmenty: Eter 1:35, 37, 40–42 i poszukali, w jaki 
sposób Bóg pobłogosławił Jereda, jego brata, ich rodziny i przyjaciół. Poproś ucznia, który 
zapisywał odpowiedzi grupy na tablicy, aby napisał spostrzeżenia uczniów pod słowem 
współczucie w zdaniu, które zapisałeś jako zasadę. Upewnij się, że uczniowie dostrzegają 
związek pomiędzy prośbami brata Jereda a błogosławieństwami od Pana.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos werset: Eter 1:43. Poproś pozostałych 
uczniów, by śledzili tekst, szukając błogosławieństw, które Bóg obiecał zesłać, mimo że brat 
Jereda nie prosił o konkretne błogosławieństwa.

• Jakie dodatkowe błogosławieństwa Pan obiecał temu ludowi? (Jered poprosił swojego 
brata, by ten zapytał Pana, dokąd powinni iść. Jered myślał, że Pan być może poprowadzi 
ich do „ziemi wybranej ponad wszystkie ziemie świata” [Eter 1:38]. Pan rzeczywiście 
obiecał poprowadzić ich do ziemi obiecanej. Dodatkowo dał im szczegółowe wskazówki, 
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jak rozpocząć przygotowania do podróży. Obiecał też, że wychowa sobie wielki naród 
z ich rodzin i że nie będzie na świecie potężniejszego narodu).

Poproś uczniów, by otworzyli pisma na fragmencie: 2 Nefi 4:35. (Możesz zasugerować 
uczniom, żeby zapisali: 2 Nefi 4:35 obok wersetu: Eter 1:43 w swoich pismach świętych). 
Następnie poproś ich, by przeczytali po cichu fragmenty 2 Nefi 4:35 i Eter 1:43, szukając 
tego, czego uczą te wersety o Bożych błogosławieństwach, które przychodzą w odpowiedzi 
na nasze modlitwy.

• Czego Nefi uczy o odpowiedziach Boga na modlitwy we fragmencie: 2 Nefi 4:35? (Bóg 
szczodrze obdarzy ludzi, którzy zbliżają się do Niego w modlitwie. Możesz wyjaśnić, że 
słowo szczodrze oznacza „hojnie”). W jaki sposób fragment: Eter 1:43 potwierdza wypo-
wiedź Nefiego zapisaną w wersecie: 2 Nefi 4:35?

• Zgodnie z tym, co napisano we fragmencie: Eter 1:43, dlaczego Pan obiecał liczniejsze 
błogosławieństwa niż te, o które prosili Jeredzi? (Pan obiecał dodatkowe błogosławień-
stwa, ponieważ modlili się oni z wiarą. Możesz zasugerować uczniom, by podkreślili 
następujące wyrażenie we fragmencie: Eter 1:43: „ponieważ tak długo Mnie prosiłeś”).

• Jakiej zasady uczymy się z wersetu: Eter 1:43? (Uczniowie mogą powiedzieć to w różny 
sposób, ale powinni rozpoznać następującą zasadę: Jeśli regularnie i z wiarą modlimy 
się do Boga, możemy otrzymać błogosławieństwa większe niż te, o które prosimy. 
Możesz zasugerować uczniom, aby zapisali tę zasadę w swoich pismach świętych).

• Kiedy zauważyliście działanie tej zasady we własnym życiu lub życiu osoby, którą znacie?

Gdy uczniowie odpowiedzą, możesz podzielić się przykładami ze swojego życia lub życia 
innych ludzi. Życie Proroka Józefa Smitha było dobrym przykładem działania tej zasady. 
Otrzymał on błogosławieństwa wykraczające poza odpowiedź na zadane w modlitwie 
pytanie o to, który kościół jest prawdziwy (zob. Józef Smith — Historia 1:10–20) i jaka jest 
„pozycja [Józefa] wobec [Boga]” (zob. Józef Smith — Historia 1:29–47).

Na zakończenie zachęć uczniów, by modlili się z większą szczerością w sercu. Poproś ich 
też, aby pamiętali, że Ojciec Niebieski jest przepełniony współczuciem i odpowie na ich 
modlitwy w zależności od ich wierności i od tego, co — według Niego — przyniesie im 
w życiu największe błogosławieństwa.

Omówienie fragmentów do opanowania
Poproś uczniów, aby usiedli w parach. Wyznacz czas na wspólne przejrzenie odsyłaczy i 
kluczowych wyrażeń we wszystkich dwudziestu pięciu fragmentach Księgi Mormona do 
opanowania. Możesz zasugerować, by przepytywali się nawzajem, korzystając z kart z 
fragmentami z Księgi Mormona do opanowania (zob. pomysł z Omówienia fragmentów 
do opanowania, znajdujący się pod lekcją 45.). Następnie przepytaj uczniów z tych frag-
mentów. Możesz skorzystać z haseł podanych na kartach z fragmentami do opanowania. 
Poprawiaj błędy razem z pozostałymi uczniami. Poproś uczniów, by zwrócili uwagę na te 
fragmenty, które jeszcze muszą przejrzeć i zachęć ich do indywidualnego studiowania. 
W związku z tym, że rok szkolny zbliża się ku końcowi, możesz przeprowadzić końcowy 
sprawdzian ze znajomości fragmentów do opanowania z Księgi Mormona.

Uwaga: Możesz przeprowadzić to ćwiczenie na początku lub pod koniec lekcji. Jeśli prze-
prowadzisz je na początku lekcji, niech nie trwa długo z uwagi na czas potrzebny na prze-
prowadzenie lekcji. Opis innych ćwiczeń pomocnych w opanowywaniu fragmentów z pism 
świętych znajdziesz w aneksie do tego podręcznika.
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Komentarz i tło historyczne
Eter 1:34–35. Jak brzmi imię brata Jereda?

Starszy George Reynolds z Kworum Siedemdziesiątych 
przypomniał następującą historię, według której imię 
brata Jereda zostało wyjawione Prorokowi Józefowi 
Smithowi:

„Kiedy Starszy Reynolds Cahoon mieszkał w Kirtland, 
urodził mu się syn. Pewnego dnia, kiedy Prezydent Józef 
Smith mijał jego drzwi, zawołał Proroka i poprosił go, 
by pobłogosławił dziecko i nadał mu imię. Józef uczynił 

tak i nadał chłopcu imię Mahonri Moriankumer. Kiedy 
skończył błogosławieństwo, położył dziecko na łóżku i, 
zwróciwszy się do Starszego Cahoona, powiedział: ‘Imię, 
które nadałem twojemu synowi, jest imieniem brata 
Jereda, które Pan mi właśnie objawił’. Starszy William F. 
Cahoon, który stał obok, słyszał, jak Prorok wypowia-
dał te słowa do jego ojca. Był to pierwszy raz, gdy 
imię brata Jereda zostało ujawnione Kościołowi w tej 
dyspensacji” („The Jaredites”, Juvenile Instructor, 1 maja 
1892, str. 282).
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Wprowadzenie
Po opuszczeniu wieży Babel Pan prowadził przez 
puszczę Jereda, jego brata i ich rodziny oraz przyjaciół. 
Pan polecił bratu Jereda zbudować osiem barek, które 
miały ponieść jego lud przez morze do ziemi obiecanej. 

Gdy brat Jereda i jego lud byli posłuszni Panu i słuchali 
go z wiarą, Pan dawał im rady i wskazywał kierunek 
podróży, co było niezbędne, by osiągnąć cel.
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Eter 2

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 2:1–12
Jeredzi rozpoczynają podróż w kierunku ziemi obiecanej
Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób słuchanie instrukcji od Boga może przygo-
tować nas na dalsze wskazówki od Niego, przeprowadź następujące ćwiczenie:

Przed lekcją, w sali, w której się spotykacie, ukryj coś, co będzie symbolizowało skarb. Przygotuj 
zestaw trzech lub czterech wskazówek, które nakierują uczniów na miejsce ukrycia skarbu. Daj 
uczniom pierwszą wskazówkę. Ta wskazówka poprowadzi do następnej, która będzie prowa-
dziła do kolejnej i tak dalej, aż uczniowie znajdą skarb. Gdy już znajdą skarb, zapytaj:

• Co stałoby się, gdybyście zignorowali pierwszą wskazówkę? (Nie znaleźliby drugiej 
wskazówki).

Poproś uczniów, by po cichu przejrzeli fragment: Eter 1:41–42 i poszukali pierwszych wska-
zówek, które Pan dał Jeredom w drodze do ziemi obiecanej.

Aby pomóc uczniom zrozumieć, jak Jeredzi zareagowali na te wskazówki, poproś jednego 
z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Eter 2:1–3.

• Jak Jeredzi zareagowali na pierwszy zestaw wskazówek od Pana?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Eter 2:4–6. Poproś pozosta-
łych uczniów, aby śledzili tekst i poszukali błogosławieństw, które otrzymali Jeredzi po tym, 
jak postąpili zgodnie z pierwszym zestawem wskazówek.

• Co stało się, gdy Jeredzi postąpili zgodnie z pierwszym zestawem wskazówek? (Pan dał 
im dodatkowe rady poprzez brata Jereda).

• Czego możemy się nauczyć z tej historii o otrzymywaniu wskazówek od Pana? (Ucznio-
wie mogą użyć różnych słów, ale ich odpowiedzi powinny odzwierciedlać następującą 
zasadę: Kiedy działamy z wiarą zgodnie z radami Pana, możemy otrzymać od 
Niego kolejne rady. Możesz zasugerować, aby uczniowie zapisali tę prawdę w swoich 
pismach świętych obok fragmentu: Eter 2:6).

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć i zastosować tę zasadę, poproś ich, by pomyśleli 
o natchnieniu czy podszepcie, który niedawno otrzymali od Pana. Następnie przeczytaj 
poniższą wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Apostołów o tym, 
jak często otrzymujemy objawienia:

„[Odpowiedź] przyjdzie po kawałku, w pakunkach, abyście zwiększyli swój 
potencjał. Jeśli podążycie za każdym elementem z wiarą, doprowadzi to was 
do innych części, 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” („Korzysta-
nie z nadprzyrodzonego daru modlitwy”, Ensign lub Liahona, maj 2007, str. 9).

Poproś uczniów, by zapisali odpowiedzi na następujące pytania w dzienniku do studio-
wania lub w notatniku. Możesz też zapisać je na tablicy lub powoli przeczytać na głos, aby 
uczniowie mogli je zanotować.

• Kiedy posłuchaliście duchowego podszeptu, po czym otrzymaliście od Boga kolejną 
wskazówkę?

Wzbudzanie 
zainteresowania 
i skupianie uwagi
Zaplanuj ćwiczenia, 
które wzbudzą zain-
teresowanie uczniów 
i pomogą im skupić 
się podczas lekcji na 
pismach świętych. Takie 
ćwiczenia są najskutecz-
niejsze, gdy są krótkie i 
sprawiają, że uczniowie 
skupiają się na głównych 
zasadach lekcji.
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• Jak myślicie, dlaczego czasem musimy najpierw zareagować na duchowy podszept, 
by potem móc otrzymać dodatkowe objawienie?

Podsumuj fragment: Eter 2:8–12, wyjaśniając, że Pan powiedział bratu Jereda, iż Jeredzi będą 
musieli „[służyć] Jemu, prawdziwemu i jedynemu Bogu”, gdy przybędą do ziemi obiecanej 
(Eter 2:8), jeśli mają stać się wielkim narodem, którym On obiecał, że się staną. Jeśli nie będą 
Mu służyć, zostaną „starci z powierzchni ziemi” (Eter 2:8–10). Moroni powiedział, że takie 
jest „wieczne prawo” (Eter 2:10), co oznacza, że odnosi się ono do wszystkich ludzi, którzy 
będą zamieszkiwać tamtą ziemię.

Eter 2:13–15
Pan karci brata Jereda za to, że się do Niego nie modli
Poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 2:13–15 i poszukali informacji 
o tym, co Jeredzi zrobili, gdy dotarli do wybrzeża.

• Co zrobili Jeredzi? (Rozbili namioty i mieszkali na wybrzeżu przez cztery lata).

• Dlaczego Pan skarcił brata Jereda?

• Jakich lekcji możemy nauczyć się z fragmentu: Eter 2:14–15? (Uczniowie mogą wymienić 
różne prawdy, na przykład: Pan chce, abyśmy modlili się do Niego regularnie. Nie 
podoba Mu się, gdy nie wzywamy Go w modlitwie  i Duch nie będzie przebywał 
z nami, jeśli pozostajemy w grzechu).

Poproś uczniów, by pomyśleli o swoich osobistych modlitwach, słuchając czytanej przez 
ciebie wypowiedzi Starszego Donalda L. Staheli z Kworum Siedemdziesiątych:

„W naszym życiu niezbędna jest codzienna żarliwa modlitwa o wybaczenie i szczególną 
pomoc oraz pielęgnowanie naszych świadectw. Kiedy w naszych 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 potrzebu-
jemy, by poradzić sobie z wyzwaniami życia codziennego” („Zapewnienie bezpieczeństwa 
naszym świadectwom”, Ensign lub Liahona, listopad 2004, str. 39).

Przed lekcją zapisz na tablicy następujące pytania: (Możesz też przygotować je w materia-
łach lekcyjnych lub przeczytać powoli na głos, aby uczniowie mogli je zapisać). Wyznacz 
uczniom dwie lub trzy minuty na zapisanie w swoich notatnikach lub dziennikach do 
studiowania krótkich odpowiedzi na te pytania.

Co myślicie o częstotliwości waszych osobistych modlitw?

Co myślicie o szczerości waszych osobistych modlitw?

Czy czujecie, że w waszych osobistych modlitwach naprawdę komunikujecie się z Ojcem Niebie-
skim? Jeśli tak — dlaczego? Jeśli nie — dlaczego?

Jeśli moglibyście wprowadzić jedną zmianę, by udoskonalić wasze osobiste modlitwy, jaka by 
ona była?

Eter 2:16–25 (także Eter 3:1–6; 6:4–9)
Jeredzi budują barki, by przeprawić się przez ocean do ziemi obiecanej
Poproś uczniów, aby pomyśleli o wyzwaniu, z którym być może przyjdzie im się zmierzyć 
lub ważnej decyzji, którą będą musieli podjąć teraz lub w przyszłości. Uczniowie mogą po-
myśleć na przykład o trudnej sytuacji rodzinnej, o wyzwaniach w szkole, decyzji, kogo po-
ślubić lub wyborze zawodu. Poproś ich, by zastanowili się, w jaki sposób Pan może udzielić 
im rady lub przyjść z pomocą. Zachęć ich, aby w pozostałej części rozdziału Eter 2 poszukali 
zasad, które pomogą im otrzymać pomoc Pana przy podejmowaniu dobrych decyzji.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Eter 2:16–17. Poproś pozosta-
łych uczniów, aby śledzili tekst i poszukali tego, co Pan przykazał zrobić Jeredom, by mogli 
podjąć dalszą drogę do ziemi obiecanej. Gdy uczeń skończy czytać, zapytaj, kto chciałby 
podejść do tablicy i szybko narysować, jak mogły wyglądać barki Jeredów.

Narysuj poniższą tabelę na tablicy bez wpisywania odpowiedzi w trzy dolne wiersze. 
Umieść tę tabelkę w materiałach lekcyjnych lub poproś uczniów, by przerysowali ją do 
swoich notatników lub dzienników do studiowania.
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ETER 2

Eter 2:18–19 Eter 2:20–25; 3:1–6; 6:4–9

Problem z barkami Rozwiązanie Co uczynił Pan Co zrobił brat Jereda

Brak powietrza wykonać otwory, które 
mogą być otwierane 
lub zamykane na wierz-
chu i na spodzie barek

dał bratu Jereda 
instrukcje

zrobił otwory

Brak sterowności wiatr będzie pchał 
barki ku ziemi 
obiecanej

sprawił, aby wiał wiatr ufał Panu

Brak światła przygotować specjalne 
kamyki i prosić Pana, 
by ich dotknął, aby 
świeciły

powiedział bratu 
Jereda, co nie będzie 
działać i dał mu 
wskazówki na zna-
lezienie najlepszego 
rozwiązania
dotknął kamieni, które 
przygotował brat 
Jereda

przygotował kamienie 
i poprosił Pana, by do-
tknął ich, aby świeciły 
w ciemności

Poproś uczniów, aby sami poszukali we fragmencie: Eter 2:18–19 trzech problemów zwią-
zanych z barkami, które uświadomił sobie brat Jereda.

• Z jakich problemów brat Jereda zdał sobie sprawę? (Zapisz odpowiedzi uczniów w 
pierwszej kolumnie tabeli na tablicy. Poproś ich, by zrobili to samo w swoich tabelkach).

Gdy uczniowie znajdą problemy związane z barkami, poproś, by przestudiowali fragmenty: 
Eter 2:20–25; 3:1–6; 6:4–9. Uwaga: Rozdziały: Eter 3 i 6 zostaną szczegółowo omówione podczas 
lekcji 145. i 147.). Wyznacz uczniom czas na indywidualne wypełnienie pozostałej części tabeli.

Gdy uczniowie to zrobią, zadaj następujące pytania, by pomóc im rozpoznać zasady wyni-
kające z doświadczeń brata Jereda:

• Biorąc pod uwagę rozwiązanie problemu braku powietrza, powiedzcie, w jaki sposób Pan 
czasami pomaga nam rozwiązać nasze problemy lub znaleźć odpowiedzi na nasze pyta-
nia? (Czasami Pan mówi nam, w jaki sposób rozwiązać problem i oczekuje, że zastosu-
jemy Jego rady).

• Biorąc pod uwagę rozwiązanie problemu braku sterowności, odpowiedzcie, w jaki 
sposób Pan czasami pomaga nam rozwiązać nasze problemy lub znaleźć odpowiedzi 
na pytania? (Czasami Pan sam rozwiązuje dany problem).

• Biorąc pod uwagę rozwiązanie problemu braku światła, odpowiedzcie, w jaki sposób Pan 
czasami pomaga nam rozwiązywać nasze problemy lub znaleźć odpowiedzi na pytania? 
(Czasem Pan wymaga od nas, abyśmy sami znaleźli rozwiązanie i poprosili Go o akcep-
tację oraz pomoc w zastosowaniu tego rozwiązania).

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Gdy modlimy się do Pana i robimy to, co w naszej 
mocy, by rozwiązywać nasze problemy, możemy otrzymać Pańską pomoc. Aby pomóc 
uczniom zastosować tę zasadę w życiu, poproś ich, by przypomnieli sobie ważną decyzję, o 
której myśleli kilka minut temu. Następnie poproś ich, aby zastanowili się nad następującymi 
pytaniami:

• Jak myślicie, czego może oczekiwać od was Pan przy podejmowaniu tej decyzji?

• Co może zrobić Pan, by wam pomóc?

• Jak możecie okazać zaufanie Panu w odniesieniu do tej decyzji?

Wyznacz uczniom kilka minut na zapisanie tego, czego nauczyli się podczas dzisiejszej 
lekcji. Podziel się swoim świadectwem o tym, że Pan poprowadzi nas i udzieli nam Swojej 
mądrości i mocy, jeśli z wiarą będziemy się do Niego modlić i zrobimy wszystko, by rozwią-
zać nasze problemy.
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Wprowadzenie
Odpowiadając na pytanie Pana — „Co chcesz, abym 
uczynił, abyście mieli światło w waszych barkach” — 
brat Jereda przygotował szesnaście kamyków i po-
kornie poprosił Pana, by ich dotknął, „aby świeciły w 
ciemności” (Eter 2:23; 3:4). Z powodu swojej wielkiej 

wiary brat Jereda ujrzał palec Zbawiciela dotykający 
kamyków. Pan ukazał się później bratu Jereda i objawił 
mu wiele rzeczy. Przykazał bratu Jereda, by zapisał 
to, co zobaczył i usłyszał, i zapieczętował te zapisy do 
czasu, gdy Pan będzie chciał je ujawnić.

LEKCJA 145

Eter 3

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 3:1–20
Pan dotknął kamyków, by zapewnić światło w barkach Jeredów i objawił się 
bratu Jereda
Poproś jednego z uczniów, aby zapisał ustalenia grupy. Potem zadaj uczniom następujące 
pytanie i poproś piszącego na tablicy, by zapisywał odpowiedzi uczniów.

• O jakie przykładowe rzeczy szczerze modlą się nastolatki?

Poproś uczniów, by wyobrazili sobie, że jeden z ich przyjaciół modli się o jedną z rzeczy 
wypisanych na tablicy. Ten przyjaciel chciałby wiedzieć, jak udoskonalić swoje modlitwy 
i postępowanie, aby zasłużyć na pomoc i rady Pana. Zachęć uczniów, aby pomyśleli o tej 
prośbie w trakcie studiowania historii brata Jereda w rozdziale: Eter 3 i poszukali rzeczy, 
o których mogliby opowiedzieć przyjacielowi.

Przypomnij uczniom o tym, że w czasie poprzedniej lekcji omówili fragment opowiadający 
o bracie Jereda, który zapytał Pana, w jaki sposób zapewnić światło w barkach Jeredów.

• Co zrobił brat Jereda, aby zapewnić światło w barkach? (Zob. Eter 3:1).

• O co brat Jereda poprosił Pana, by mieć światło w barkach? (Zob. Eter 3:1, 4).

• Co wywarło na was wrażenie w staraniach brata Jereda?

Podkreśl, że brat Jereda podjął się ciężkiej pracy, by przygotować kamyki. Potem zachęć 
uczniów, aby zastanowili się nad tym, czy owe kamyki sprawdziłyby się jako źródło światła, 
gdyby Pan ich nie dotknął. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Eter 3:2–5 i 
poszukali słów, które wskazują na to, że brat Jereda uznał swoją zależność od Pana.

Po przeczytaniu wskazanego fragmentu poproś uczniów, by usiedli w parach. Poproś, by 
opowiedzieli sobie nawzajem, co znaleźli. Podpowiedz, by podzielili się tym, co wywarło 
na nich wrażenie w modlitwie brata Jereda.

W trakcie lektury wersetu: Eter 3:2 uczniom mogą nasunąć się pytania dotyczące wyrażeń: 
„jesteśmy niegodni przed tobą” i „ustawicznie skłaniamy się ku nieprawości”. Pomóż im 
zrozumieć, że słowa brata Jereda odnosiły się do uwarunkowania, które odziedziczyliśmy 
„z powodu upadku”. Jesteśmy fizycznie i duchowo oddzieleni od Boga i pogłębiamy ten 
stan, gdy grzeszymy. W porównaniu z Nim jesteśmy słabi i niegodni. Bez Jego pomocy 
nigdy nie moglibyśmy powrócić do Niego i przebywać w Jego obecności.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć znaczenie wersetów, które przeczytali, zadaj im 
następujące pytania:

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, byśmy, prosząc Pana o pomoc, uświadomili sobie naszą 
zależność od Niego?

• Co wskazuje we fragmencie: Eter 3:1–5 na to, że brat Jereda wierzył, iż Pan pomoże 
rozwiązać jego problem? (Możesz poprosić uczniów, by poszukali wyrażeń, które opisują 
wysiłek brata Jereda oraz wyrażeń, które ukazują jego zaufanie do Pana).

Aby podkreślić moc wiary brata Jereda, poproś jednego z uczniów o przeczytanie następu-
jącej wypowiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu Apostołów:
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ETER 3

„Bóg, podobnie jak czytelnik, na pewno zauważył coś bardzo znamiennego w dziecięcej 
niewinności i zapale wiary tego człowieka. ‘Wiemy, Panie, że możesz tego dokonać’. Praw-
dopodobnie nie ma w pismach świętych potężniejszej wypowiedzi człowieka, świadczą-
cej 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: Nurturing Faith 
through the Book of Mormon: The 24th Annual Sidney B. Sperry Symposium [1995], str. 12).

Pokaż ilustrację: Brat Jereda widzi palec Pana (62478; Album Ewangelia w malarstwie [2009], 
nr 85). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Eter 3:6. Poproś pozo-
stałych uczniów, by śledzili tekst i wyobrazili sobie, jak brat Jereda mógł czuć się w opisanej 
sytuacji?

• Co byście myśleli lub czuli w sytuacji podobnej do tej, w której znalazł się brat Jereda?

Podsumuj fragment: Eter 3:6–8, mówiąc, że brat Jereda „przypadł do ziemi przed Panem”, 
gdy zobaczył palec Pana (Eter 3:6). Był zaskoczony tym, że palec Pana był „jak palec czło-
wieka z krwi i kości” (Eter 3:6). (Brat Jereda dowiedział się potem, że widział część ducho-
wego ciała Pana [zob. Eter 3:16]).

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: Eter 3:9 i poszukali, dlaczego brat Jereda 
był w stanie zobaczyć palec Pana.

Po udzieleniu przez uczniów odpowiedzi zapisz na tablicy następujące niepełne zdanie:

Gdy pokornie wzywamy Pana, On błogosławi nam w zależności od naszej … i Swojej woli.

Poproś uczniów, by podali słowa, które mogłyby wypełnić lukę w zdaniu. Uczniowie po-
winni podać słowo wiara jako uzupełnienie zdania. Mogą także podać słowa: praca, pokora, 
potrzeby i szczerość. Pomóż im zrozumieć, że wszystkie te słowa są związane z okazywa-
niem naszej wiary. Następnie uzupełnij to zdanie na tablicy: Gdy pokornie wzywamy 
Pana, On błogosławi nam w zależności od naszej wiary i Swojej woli.

Wróć do listy zapisanej na tablicy na początku lekcji. Wybierz jedną lub dwie pozycje z listy. 
Poproś uczniów, by podzielili się swoimi przemyśleniami na temat sposobów okazywania 
wiary w Pana w tych określonych sytuacjach. Gdy uczniowie skończą udzielać odpowiedzi, 
odnieś się do zasady, którą właśnie zapisałeś na tablicy.

• Jakie doświadczenia pomogły wam przekonać się o prawdziwości tej zasady?

Aby pomóc uczniom zastosować tę zasadę w życiu, poproś ich, by pomyśleli o sytuacji, w 
której potrzebują pomocy Pana. Wyznacz im czas na zapisanie w notatnikach lub dzien-
nikach do studiowania jednego sposobu, w jaki mogą powiększyć swoją wiarę, pokornie 
prosząc Pana o pomoc. Zachęć uczniów, by postępowali zgodnie z tym, co zapisali. Możesz 
podzielić się jakimś doświadczeniem, w którym zostałeś pobłogosławiony, ponieważ wyka-
załeś się wiarą w Pana.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał następującą wypowiedź, w której Starszy 
Jeffrey R. Holland mówi, że nasze przeszłe doświadczenia mogą wzmocnić naszą wiarę.

„Wiara przygotowawcza formuje się w trakcie doświadczeń z przeszłości — przez to, co 
poznane, co jest fundamentem naszej wiary” (Christ and the New Covenant: The Messianic 
Message of the Book of Mormon [1997], str. 18).

• Począwszy od historii spod wieży Babel, które doświadczenia brata Jereda mogły umoc-
nić jego wiarę w Pana? Jak myślicie, w jaki sposób te doświadczenia przygotowały go do 
wykazania się tak wielką wiarą, że zaniósł kamyki i pokazał je Panu?

Poproś uczniów, by usiedli w parach i omówili następujące kwestie:

• Jakie doświadczenia wzmocniły waszą wiarę w Pana? W jaki sposób te doświadczenia 
przygotują was do jeszcze większej wiary w przyszłości?

Poproś kilku uczniów, by po kolei czytali na głos fragment: Eter 3:9–12. Poproś pozostałych 
uczniów, by śledzili tekst. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Gdy Pan zapytał: „Czy uwierzysz w to, co ci powiem?”, brat Jereda powiedział: „Wiem, 
Panie, że mówisz prawdę” (Eter 3:11–12). Jak myślicie, dlaczego ważne było, by brat 
Jereda przyznał, że wierzy w słowa Pana, zanim je usłyszał?

Powiedz, że zanim Starszy Holland nauczał o wierze opartej na przeszłych doświadcze-
niach, uczył on o pełniejszej wierze, którą musimy rozwijać. Poproś jednego z uczniów 
o przeczytanie słów Starszego Hollanda:

Dzielenie się osobistymi 
doświadczeniami
Dzieląc się osobistymi 
doświadczeniami, w 
których starałeś się żyć 
zgodnie z zasadami 
ewangelii, możesz po-
móc uczniom zrozumieć, 
jak zastosować te zasady 
w życiu. Niech twoje 
opowieści będą krótkie 
i zawsze zawierają świa-
dectwo, które wyrazi 
to, czego się nauczyłeś i 
jakich błogosławieństw 
doświadczyłeś. Dzięki 
temu będą odczuwać 
wpływ Ducha Świę-
tego, który potwierdzi 
omawiane przez ciebie 
prawdy.
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LEKCJA 145

„Wiara niosąca odkupienie często musi być wypróbowana w doświadcze-
niach, które nadejdą — to, co nieznane, niesie ze sobą możliwość cudu. Wiara 
wymagająca wysiłku, wiara przenosząca góry, wiara podobna do wiary brata 
Jereda poprzedza cud i wiedzę. […] Wiara oznacza bezwarunkową zgodę — z 
wyprzedzeniem — na każde warunki, które postawi Bóg zarówno w bliskiej, 
jak i odległej przyszłości.

Wiara brata Jereda była pełna” (Christ and the New Covenant, str. 18–19).

Zachęć uczniów, by zastanowili się nad tym, czy mają dość wiary w Pana, by zobowiązać 
się przed Panem do wiary i posłuszeństwa Jego objawieniom, jeszcze zanim te objawienia 
nastąpią.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Eter 3:13–20 i poszukali błogosławień-
stwa, które brat Jereda otrzymał z powodu swojej wiary. Możesz wyznaczyć im czas na 
zapisanie prawd, które poznał brat Jereda i opisanie tego, czego doświadczył. Po upłynięciu 
wyznaczonego czasu możesz poprosić kilku uczniów, by przeczytali to, co zapisali.

Wcześniej, gdy uczniowie czytali o tym, że brat Jereda zobaczył palec Pana, zapytałeś, jak 
by się czuli, gdyby mieli podobne doświadczenie. Teraz, gdy przeczytali trochę więcej o 
doświadczeniu brata Jereda, możesz ponownie zadać to pytanie.

Zaświadcz, że gdy wykazujemy się wiarą podobną do tej, którą miał brat Jereda, 
zbliżamy się do Pana.

Eter 3:21–28
Pan przykazuje bratu Jereda, by zapisał to, co zobaczył i usłyszał, i zapieczętował 
te zapisy
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał fragment: Eter 3:25–26 i poproś uczniów, by znaleźli 
to, co Pan pokazał bratu Jereda w wizji. Poproś uczniów, by powiedzieli o tym, co znaleźli.

Podsumuj fragmenty: Eter 3:21–24, 27–28, mówiąc, że Pan nakazał bratu Jereda zapisać 
rzeczy, które widział i słyszał, i zapieczętować ten zapis. Pan powiedział też, że w przyszło-
ści przygotuje sposób przetłumaczenia zapisów brata Jereda za pomocą dwóch kamieni. 
Te kamienie są częścią tego, co nazywa się Urim i Tummim (zob. NiP 17:1; zob. też Bible 
Dictionary: „Urim and Thummim”).

Zakończ, zachęcając uczniów do tego, by zastosowali w życiu to, czego nauczyli się dzisiaj 
— by szukali sposobności do okazywania wiary i zaufania Panu. Zapewnij ich, że Bóg bę-
dzie nam błogosławił tak, jak błogosławił bratu Jereda, jeśli będziemy wykazywać się wiarą 
w Jezusa Chrystusa.

Komentarz i tło historyczne
Eter 3:15. „Nigdy nie ukazałem się żadnemu 
człowiekowi”

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Aposto-
łów przedstawił możliwe wyjaśnienie tej wypowiedzi 
Jezusa, w której mówi On, że do czasu ukazania się 
bratu Jereda nigdy nie ukazał się człowiekowi:

„Chrystus powiedział do brata Jereda: ‘Nigdy nie ukaza-
łem 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 zapro-
szenia. […] Najwyraźniej 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 wytłumacze-
niem tak wyjątkowej wiary była jej zdolność, by prze-
nieść proroka, bez zaproszenia Boga, do miejsca, gdzie 
inni mogli przebywać tylko za przyzwoleniem Boga” 
(Christ and the New Covenant: The Messianic Message 
of the Book of Mormon [1997], str. 23).
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Mormon 8:12–Eter 3 (Część 29.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie lekcji do codziennego samo-
dzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Mormon 
8:12–Eter 3 (Część 29.) nie zakłada, że musisz ich wszystkich 
nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentro-
wać się jedynie na kilku doktrynach i zasadach spośród wy-
mienionych poniżej. Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha 
Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Mormon 8:12–41)
Uczniowie odkryli, że Moroni widział nasze czasy i że jako 
prorok opisał warunki, w których żyjemy. Mogli zrozumieć, 
dlaczego Księga Mormona jest cennym darem od Pana, 
którego mogą używać jak przewodnika w dniach ostatnich. 
Na podstawie opisu dni ostatnich Moroniego uczniowie 
dowiedzieli się także, że Bóg pociągnie nas do odpowiedzial-
ności za to, jak traktujemy ludzi biednych i potrzebujących.

Dzień 2. (Mormon 9)
Moroni dokończył zapis swojego ojca, uroczyście oświad-
czając, że jeśli odpokutujemy i będziemy wzywać Boga, 
będziemy bez skazy, gdy staniemy przed Nim. Uczniowie 
dowiedzieli się dzięki Moroniemu, że Bóg jest niezmienny, 
dlatego pozwoli na cuda w zależności od wiary Jego dzieci. 
Jeśli będziemy się modlić do Ojca Niebieskiego z wiarą w 
imię Jezusa Chrystusa, On ześle błogosławieństwa, które 
pomogą nam wypracować nasze zbawienie.

Dzień 3. (Eter 1–2)
Uczniowie nauczyli się, że Księga Etera jest streszczeniem 
dokonanym przez Moroniego z 24 złotych płyt znalezionych 
przez ludzi Limhiego, czego opis znajduje się w Księdze 
Mosjasza. Te płyty to dzieje Jeredów, którzy byli prowadzeni 
do ziemi obiecanej przez Pana. Studiując doświadczenia 
Jeredów, uczniowie nauczyli się, że gdy działamy z wiarą pod 
kierunkiem Pana, możemy liczyć na dalsze wskazówki od 
Niego. W pewnym momencie podróży do ziemi obiecanej 
Pan skarcił brata Jereda za to, że zaniechał modlitwy. Studiu-
jąc to doświadczenie, uczniowie dowiedzieli się o tym, jak 
ważne jest regularne wzywanie Ojca Niebieskiego w mod-
litwie. Doświadczenie brata Jereda związane z Panem, gdy 
budował barki, pomoże uczniom zrozumieć, że gdy wołamy 
do Pana i czynimy to, co w naszej mocy, by rozwiązać nasze 
problemy, możemy otrzymać pomoc Pana.

Dzień 4. (Eter 3)
Gdy brat Jereda próbował rozwiązać problem braku światła 
w barkach, udowodnił, że jeśli pokornie wzywamy Pana, 
On pobłogosławi nam zgodnie z naszą wiarą i Swoją wolą. 
Uczniowie nauczyli się, że gdy wykazujemy się wiarą w Pana, 
wzrastamy duchowo i zbliżamy się do Niego. Brat Jereda żył 
zgodnie z tymi zasadami i widział duchowe ciało Zbawiciela i 
cudowną wizję wszystkich mieszkańców ziemi.

Wprowadzenie
Księga Etera jest streszczeniem kroniki Jeredów dokonanym 
przez Moroniego. Prorok Eter zapisał kronikę Jeredów na 24 zło-
tych płytach, które zostały odnalezione przez grupę ludzi króla 
Limhiego. Następujący pomysł dotyczący nauczania pomoże 
uczniom zrozumieć zasady związane z modlitwą, zawarte w 
rozdziale: Eter 1.

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 1
Dzięki modlitwom brata Jereda, jego rodzina i przyjaciele dostą-
pili miłosierdzia i otrzymali wskazówki
Na początku lekcji poproś uczniów, by pomyśleli o sytuacji, w 
której naprawdę czuli, że muszą modlić się o pomoc. Poproś 
kilku uczniów, by podzielili się swoimi doświadczeniami lub sam 
podziel się jednym ze swoich doświadczeń.

Przypomnij uczniom, że Księga Etera to streszczone przez Moro-
niego kroniki Jeredów. Jered, jego brat, ich przyjaciele i rodziny 
żyli w czasach wieży Babel (około 2200 r. p.n.e.), gdy Bóg po-
mieszał języki ludziom. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie 
na głos fragmentu: Eter 1:33–35 i poproś pozostałych uczniów, 
by odszukali, dlaczego Jered i jego brat poczuli, że muszą się 
modlić o pomoc. Zanim wybrany uczeń zacznie czytać, możesz 
wyjaśnić, że wyrażenie „prosić Pana” oznacza „modlić się”. 
Następnie zadaj poniższe pytania:

• Jakiej pomocy potrzebowali od Pana Jered i jego brat?
• Czego dowiadujemy się na podstawie tych wersetów o tym, 

co myślał Jered o wierze swego brata?

Poproś uczniów, by usiedli w parach. Poproś ich, by czytali na 
zmianę fragment: Eter 1:35–42. Zanim zaczną czytać, poproś, 
aby poszukali (1) sytuacji, w których brat Jereda wołał do Pana 
i (2) sytuacji, w których Pan zlitował się nad bratem Jereda w 
odpowiedzi na jego modlitwy. Gdy upłynie wyznaczony czas, po-
proś kilka par, by opowiedziały o sytuacji, w której Pan ulitował 
się nad bratem Jereda i jego rodziną z powodu ich powtarzają-
cych się modlitw.
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Zapytaj: Jakich zasad dotyczących modlitwy możemy się nauczyć 
z tych wersetów? (Gdy uczniowie powiedzą o zasadach, które 
rozpoznali, podkreśl następującą zasadę: Jeśli wytrwale, z 
wiarą prosimy Boga, On okazuje nam współczucie). Zapisz 
tę zasadę na tablicy).

Powiedz, że musimy pamiętać, iż „modlitwa jest aktem, w któ-
rym wola Ojca i wola dziecka jednoczą się. Celem modlitwy nie 
jest zmiana woli Boga, ale zapewnienie sobie i ludziom błogosła-
wieństw, które Bóg pragnie nam ofiarować, ale są one uzależ-
nione od tego, czy o nie poprosimy” (Bible Dictionary, „Prayer”).

Poproś uczniów, by przejrzeli fragment: Eter 1:34, 36, 38 i 
poszukali tego, o co prosił brat Jereda w swoich modlitwach. Po-
proś jednego z uczniów, by wypisał wyrażenia znalezione przez 
pozostałych uczniów. Niech wypisze je pod słowami „prosimy 
Boga” w treści zasady, którą zapisałeś na tablicy.

Zaznacz, że Jered i jego brat mieli wiarę i chcieli być posłuszni 
Panu. Możesz zasugerować, żeby uczniowie zaznaczyli w 
pismach świętych wyrażenie: „bądźmy wierni Panu”, znajdujące 
się pod koniec wersetu: Eter 1:38.

Poproś uczniów, by przejrzeli wersety: Eter 1:35, 37, 40–42 i 
poszukali konkretnych błogosławieństw, jakie Bóg zesłał bratu 
Jereda, jego rodzinie i przyjaciołom. Gdy uczniowie znajdą te 
błogosławieństwa, niech jeden z nich wypisze je pod słowem 
współczucie w treści zasady, którą zapisałeś na tablicy. Zwróć 
uwagę na to, że Pan zesłał na brata Jereda błogosławieństwa, 
o które się modlił.

Zapisz na tablicy następujące pytania lub umieść je w materiałach 
lekcyjnych. Poproś uczniów, by w oparciu o zasadę napisaną na 
tablicy przedyskutowali w parach odpowiedzi na te pytania. Pyta-
nia pomogą im zrozumieć i poczuć, jak ważna jest ta zasada.

W jaki sposób zanoszenie próśb do Boga różni się od zwykłego 
zmówienia modlitwy?

Kiedy wy lub ktoś, kogo znacie, odczuliście współczucie Ojca 
Niebieskiego okazane w odpowiedzi na modlitwę?

Czego dowiadujecie się o Panu na podstawie Jego odpowiedzi 
na modlitwy brata Jereda?

Po upłynięciu czasu przeznaczonego na dyskusję, możesz popro-
sić, by uczniowie podzielili się doświadczeniem, o którym rozma-
wiali w grupach, lub o spostrzeżeniach, które im się nasunęły w 
trakcie dyskusji.

Podziel się świadectwem o tym, że wiesz, iż Ojciec Niebieski nas 
kocha i pragnie nam błogosławić, jeśli regularnie wzywamy Go 
w modlitwie. Poproś uczniów, by zastanowili się, jak mogą za-
stosować w życiu zasadę zapisaną na tablicy. Na przykład mogą 
wyznaczyć sobie cel, że będą modlić się regularnie lub mogą 

postanowić, że dzięki jednej konkretnej czynności ich modlitwy 
będą bardziej szczere. Możesz wyznaczyć im czas na zapisanie w 
dziennikach do studiowania tego, co chcą zrobić.

Wyjaśnij, że studiowanie fragmentów pisma świętego o mod-
litwach brata Jereda może dać nam dodatkowe zrozumienie 
miłości Pana do nas i błogosławieństw, które otrzymamy dzięki 
modlitwie. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos 
fragment: Eter 1:43. Poproś pozostałych uczniów, by śledzili 
tekst, szukając błogosławieństw, które Bóg obiecał Jeredowi i 
jego bratu. Gdy uczniowie powiedzą o tym, co znaleźli, zaznacz, 
że brat Jereda nie modlił się o błogosławieństwo posiadania 
potomków, którzy staną się wielkim narodem. Możesz podpo-
wiedzieć uczniom, by zaznaczyli w swoich pismach świętych 
wyrażenie z wersetu: Eter 1:43, które ukazuje, dlaczego Bóg 
odpowiedział na modlitwę brata Jereda w taki sposób: „ponie-
waż tak długo mnie prosiłeś”.

Zapytaj: Jakich zasad uczy nas hojność Pana względem Jereda 
i jego brata, opisana we fragmencie: Eter 1:43?

Jest kilka zasad, których możemy się nauczyć z tego fragmentu 
pisma świętego. Jedną ważną zasadą jest: Jeśli regularnie i z 
wiarą modlimy się do Boga, możemy otrzymać błogosła-
wieństwa większe niż te, o które prosimy.

Zapytaj: Jakie doświadczenie pomogło wam przekonać się o 
prawdziwości tej zasady? Czy znacie kogoś, kto miał podobne 
doświadczenie lub czy pamiętacie o postaci z pism świętych, 
która miała takie doświadczenie? (Powiedz uczniom, że dasz im 
chwilę na zastanowienie, zanim poprosisz o odpowiedź. Możesz 
też podzielić się własnym doświadczeniem).

Na zakończenie lekcji złóż świadectwo, że Bóg słyszy nasze mod-
litwy i odpowiada na nie. Jest On pełen mądrości i współczucia, 
i bardzo cieszy się, gdy może błogosławić Swoje dzieci. Jest za-
dowolony, gdy szczerze i systematycznie modlimy się do Niego. 
Zachęć uczniów, by postarali się modlić z większą wiarą. Poproś 
ich też, by pamiętali, że Ojciec Niebieski jest przepełniony współ-
czuciem i odpowie na ich modlitwy w sposób, który — według 
Niego — przyniesie im najwspanialsze błogosławieństwa.

Następna część (Eter 4–12)
W następnej części uczniowie dowiedzą się więcej o Jeredach. 
Mimo że prorocy ostrzegają Jeredów, by nie wybierali sobie 
króla, ludzie postępują inaczej. Rządy królów doprowadzają do 
niewoli ludu. Ludzie, którzy pragną władzy, zazwyczaj używają 
tajemnych sprzysiężeń, by spełniać swoje samolubne pragnienia. 
Moroni zapisuje wiele cudownych rzeczy, które wydarzyły się 
z powodu wielkiej wiary ludzi. Uczy nas, że ci, którzy korzą się 
przed Bogiem i wierzą w Niego, dostąpią Jego łaski i będą mogli 
przezwyciężyć swoje słabości.
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Wprowadzenie
Pan polecił Moroniemu, by zapieczętował zapisaną wizję 
brata Jereda i wyjaśnił, że te zapisy będą wyjawione, gdy 
ludzie będą mieli taką wiarę, jak brat Jereda. Moroni 

prorokował, że w dniach ostatnich trzej świadkowie 
złożą świadectwo o prawdziwości Księgi Mormona.

LEKCJA 146

Eter 4–5

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 4:1–7
Moroni zapisuje i zapieczętowuje pełną relację o wizji brata Jereda
Poproś uczniów, by pomyśleli o jakiejś rzeczy, która jest wyjątkowo cenna dla nich lub ich 
rodziny i którą woleliby trzymać z dala od małych dzieci. Jako przykład możesz pokazać 
lub opisać coś, co jest cenne dla ciebie.

• Dlaczego nie pozwolilibyście dziecku trzymać tego przedmiotu?

• Czego musiałoby się nauczyć to dziecko lub co musiałoby zrobić, żebyście zaufali mu 
i dali mu tę rzecz?

Wyjaśnij, że prawdy ewangelii są cenne dla Pana. On chce dzielić się nimi z nami, ale czeka 
na moment, gdy będziemy na to gotowi. Gdy w czasie lekcji uczniowie będą studiować 
rozdział: Eter 4, zachęć ich, by szukali zasad, które pomogą im przygotować się na objawie-
nie prawdy przez Pana.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał fragment: Eter 4:1–5 i poproś pozostałych 
uczniów, by odszukali to, co Pan nakazał Moroniemu zapisać i zapieczętować.

• Co Moroni miał „zapieczętować”?

Wyjaśnij, że Moroni zawarł zapis o bracie Jereda w tej części Księgi Mormona, która jest 
nazywana częścią zapieczętowaną. (Możesz pokazać ilustrację zatytułowaną Niektóre ze 
źródeł płyt Mormona, która znajduje się na końcu tego podręcznika, w aneksie).

• Jak Moroni opisał to, co widział brat Jereda? (Zob. Eter 4:4).

Aby uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o tym, co Pan ukazał bratu Jereda, poproś ich, 
by przeczytali po cichu fragmenty: Eter 3:25–26 i 2 Nefi 27:8–10. Następnie zadaj poniższe 
pytania:

• Co Pan pokazał w wizji bratu Jereda? Odpowiedzcie na podstawie fragmentu: Eter 3:25–26.

• Co zawiera zapieczętowana część Księgi Mormona? Odpowiedzcie na podstawie frag-
mentu: 2 Nefi 27:10.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 4:6–7. Poproś uczniów, aby 
śledzili tekst i wskazali warunki, które muszą zostać spełnione, by objawienia brata Jereda 
mogły być ujawnione. Możesz zachęcić uczniów, by zaznaczyli w swoich pismach świętych 
to, co znaleźli.

• Jakie warunki znaleźliście?

• O jakich zasadach dotyczących otrzymywania objawienia możemy się dowiedzieć z tego 
fragmentu? (Pomóż uczniom zrozumieć, że gdy pokutujemy i wykazujemy się wiarą 
w Jezusa Chrystusa, możemy otrzymać dodatkowe objawienie).

• Jak myślicie, dlaczego musimy odpokutować i oczyścić się, by otrzymać dodatkowe 
objawienie?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, co oznacza „pokładać […] wiarę jak brat Jereda” (Eter 
4:7), poproś ich, by w notatnikach lub dziennikach do studiowania wypisali jak najwięcej 
sposobów, które zapamiętali, na jakie brat Jereda okazał wiarę w Pana. Możesz zasuge-
rować, by przejrzeli rozdziały: Eter 1–3, tworząc tę listę. Gdy minie czas wyznaczony na 
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zapisanie i przemyślenia, poproś kilku uczniów, by przeczytali kilka przykładów, które 
wypisali i żeby wyjaśnili, dlaczego te przykłady zrobiły na nich wrażenie.

Przypomnij uczniom o cennym przedmiocie, o którym myśleli na początku lekcji i o warun-
kach, pod którymi mogliby dać ten przedmiot dziecku. Złóż świadectwo, że podobnie Pan 
wymaga od Swoich dzieci spełnienia określonych warunków, zanim objawi im całą Swoją 
prawdę. On wymaga od nas, abyśmy zademonstrowali swoją duchową gotowość i wiarę.

Eter 4:8–19
Pan naucza, co musimy zrobić, by otrzymać dalsze objawienia
Przytrzymaj w górze kawałek materiału. Powiedz, że Pan nauczał zasad, które pomogą nam 
otrzymać objawienie. Gdy nauczał o tych zasadach, odnosił się do zasłony. Zasłona jest 
kurtyną lub kawałkiem materiału, który służy do tego, by coś zakryć lub zasłonić.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Eter 4:15 i znaleźli wyrażenie, które 
zawiera słowo zasłona.

• O jakiej zasłonie mówił Pan? („Zasłona niewiary”). W jaki sposób niewiara jest podobna 
do zasłony?

• Słowo rozerwać oznacza „rozedrzeć” lub „rozdzielić”. Jak myślicie, co oznacza zwrot 
„rozerwać zasłonę niewiary”?

Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos fragment: Eter 4:8, innego ucznia, by prze-
czytał na głos fragment: Eter 4:11 i jeszcze innego ucznia, by przeczytał na głos fragment: 
Eter 4:15. Poproś pozostałych uczniów, by śledzili tekst i odszukali to, co może uniemoż-
liwić nam otrzymanie objawienia oraz, co pomoże nam „rozerwać zasłonę niewiary” i 
otrzymać więcej objawień.

• Jak myślicie, co oznacza zwrot „zwalczać słowo Pana”? (Eter 4:8).

• Co nas spotyka, gdy zwalczamy słowo Pana? Odpowiedzcie na podstawie fragmentu: 
Eter 4:8.

• Jakie jest jedno błogosławieństwo, które jest nam dane, gdy wierzymy słowom Pana? 
Odpowiedzcie na podstawie fragmentu: Eter 4:11.

Zapisz na tablicy następujące niedokończone zdanie:

Gdy wierzymy słowom Pana, …

Poproś uczniów, by dokończyli to zdanie zgodnie z tym, czego dowiedzieli się z powyż-
szych wersów. Odpowiedzi uczniów mogą się różnić, upewnij się więc, że rozpoznali 
następującą zasadę: Gdy wierzymy słowom Pana, Pan błogosławi nas kolejnymi 
objawieniami.  Zapisz tę zasadę na tablicy. Możesz zasugerować, by uczniowie zapisali tę 
prawdę w swoich pismach świętych obok wersetu: Eter 4:11.

Aby pomóc uczniom zrozumieć tę zasadę, zapytaj:

• Jak myślicie, dlaczego musimy wierzyć w prawdy, które już zostały nam objawione, 
zanim Pan objawi nam więcej?

Poproś jednego z uczniów, by zapisał na tablicy następujące przykłady wiary w słowo Pana: 
osobiste studiowanie pism świętych; podążanie za podszeptami Ducha Świętego; posłuszeństwo 
lokalnym przywódcom Kościoła; studiowanie pism świętych w kościele i na zajęciach semina-
rium; posłuszeństwo słowom proroków dni ostatnich.

Poproś uczniów, by zastanowili się nad tym, jak okazywanie wiary w słowo Pana na jeden 
z tych sposobów prowadziło ich do otrzymania kolejnych objawień. Zachęć kilku uczniów, 
by podzielili się swoimi doświadczeniami.

Ponownie odwołaj się do przykładów zapisanych na tablicy. Poproś uczniów, by zastanowili 
się nad tymi przykładami, rozważając w ciszy, jak dobrze udaje im się okazywać wiarę w 
słowo Boga. Zasugeruj, żeby dla każdego przykładu ocenili siebie w skali od 1 do 10, gdzie 
10 oznacza, że daną czynność wykonują dobrze. Poproś uczniów, by zapisali w swoich 
notatnikach lub dziennikach do studiowania przynajmniej jeden sposób, w jaki mogą 
wykazać się większą wiarą we wskazówkę już otrzymaną od Pana. Złóż swoje świadectwo 
o tej zasadzie, którą zapisałeś na tablicy i zachęć uczniów, by starali się zrealizować cele, 
które sobie wyznaczyli.
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Wymaż zwrot „wierzymy słowom Pana” z tablicy. Zaznacz, że Pan nauczał dodatkowych 
zasad dotyczących otrzymywania objawień. Poproś uczniów, by przeczytali po cichu frag-
ment: Eter 4:13–15 i poszukali innych rzeczy, które mogą zrobić, by otrzymać objawienie 
Pana.

Gdy minie wyznaczony czas, poproś ich, aby podali propozycje uzupełnienia zdania. Przy-
kładowe odpowiedzi mogą zawierać następujące zasady: Gdy przychodzimy do Pana, 
Pan pobłogosławi nas kolejnymi objawieniami. Gdy pokornie się modlimy, Pan 
pobłogosławi nas kolejnymi objawieniami.

Aby pomóc uczniom zrozumieć te zasady lepiej, możesz zadać następujące pytania:

• Co oznacza dla was „pójść do Pana”? (Przykładowe odpowiedzi: studiować Jego słowa, 
zwrócić się w sercu ku Niemu, odpokutować, podążać za Nim i być Mu posłusznym).

• Co oznacza mieć skruszone serce i pokornego ducha? (Okazywać pokorę, być skorym 
do pokuty i akceptować wolę Pana). Dlaczego te cechy są konieczne, gdy modlimy się 
o kolejne objawienia od Pana?

Poproś uczniów, by zastanowili się nad tym, w jaki sposób mogą zastosować te zasady, by 
otrzymać objawienie.

Podsumuj fragment: Eter 4:17–19, mówiąc, że Pan oświadczył, iż ujawnienie Księgi Mormona 
będzie znakiem rozpoczęcia Pańskiego dzieła w dniach ostatnich. Ponaglał On także wszyst-
kich ludzi, by odpokutowali i przyszli do Niego.

Eter 5
Moroni oświadcza, że trzech świadków złoży świadectwo o płytach
Pokaż ilustrację pt.: Józef Smith tłumaczy Księgę Mormona (Album Ewangelia w malar-
stwie  [2009], nr 92). Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 5:1–3. 
Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i wyobrazili sobie, co czuł Józef Smith, gdy 
tłumacząc Księgę Mormona, zdał sobie sprawę, że Moroni 1400 lat wcześniej zapisał tę 
radę właśnie dla niego.

• Co powiedział Moroni o płytach, które „zapieczętował”?

• Co Józef miał zaszczyt zrobić z płytami? Odpowiedzcie na podstawie fragmentu: 
Eter≈5:2–3.

Zapytaj uczniów, czy mogą wymienić Trzech Świadków Księgi Mormona i przypomnieć, 
czego oni doświadczyli. (Jeśli uczniowie potrzebują pomocy, poproś, żeby przeczytali 
„Świadectwo Trzech Świadków” na początku Księgi Mormona). Możesz wyjaśnić, że w 
uzupełnieniu oświadczenia Trzech Świadków, inne osoby także świadczyły o prawdziwości 
złotych płyt, włączając w to członków Boskiej Trójcy (zob. Eter 5:4), Moroniego (zob. Eter 
5:6), Józefa Smitha i Ośmiu Świadków.

• W jaki sposób wy możecie być świadkami Księgi Mormona, mimo że nie widzieliście 
płyt? W jaki sposób wasze świadectwo o Księdze Mormona może wpłynąć na innych 
ludzi?

Kończąc lekcję, poproś kilku uczniów o złożenie świadectwa o Księdze Mormona.
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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.

LEKCJA 147

Eter 6

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 6:1–12
Pan sprawia, że wiatr pcha barki Jeredów do ziemi obiecanej
Przed lekcją napisz na tablicy:

dzielenie się ewangelią z przyjacielem

zachowanie czystości moralnej

wybieranie przyjaciół, którzy przestrzegają wysokich norm etycznych

wyznaczanie właściwych priorytetów w życiu

Zwróć uwagę na to, że są to przykładowe rzeczy, które Pan chce, byśmy robili. Ale nie-
którzy ludzie myślą, że te rzeczy są zbyt trudne. Poproś uczniów, by pomyśleli o innych 
przykładach, które można by dodać do listy. Powiedz, że opis podróży Jeredów do ziemi 
obiecanej zawiera zasady, które mogą przyświecać nam, gdy jest nam trudno przestrzegać 
przykazań Pana. Zachęć uczniów, by w trakcie studiowania rozdziału: Eter 6 poszukali za-
sad, które pomogą im radzić sobie z wyzwaniami podobnymi do wymienionych na tablicy.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 2:24–25. Poproś pozosta-
łych uczniów, by śledzili tekst i poszukali Pańskiego ostrzeżenia dla Jeredów, dotyczącego 
trudności, którym będą musieli stawić czoła podczas podróży do ziemi obiecanej.

• Co Pan obiecał uczynić, by pomóc Jeredom dotrzeć bezpiecznie do ziemi obiecanej?

Przypomnij uczniom, że Jeredzi zbudowali barki, które były „dopasowane […] jak naczy-
nia” (Eter 2:17), z otworami u góry i u dołu, przez które można było nabierać powietrza. 
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 6:1–4. Poproś pozostałych 
uczniów, by śledzili tekst i znaleźli inne sposoby przygotowania się Jeredów na trudności.

• Jak myślicie, co to znaczy, że Jeredzi wypłynęli w morze, „powierzając się opiece Pana, 
swego Boga”? (Powierzyli się Boskiej opiece i ochronie).

• Jak myślicie, dlaczego dla Jeredów było ważne, by powierzyć się Panu, skoro zrobili 
wszystko, co mogli, by przygotować się do podróży?

• Dlaczego zaufanie Panu w tej sytuacji mogło być trudne? (Jeśli uczniowie tego nie 
powiedzą, możesz zwrócić ich uwagę na to, że Jeredzi musieli zbudować swoje barki, 
nie mogli nimi sterować i najprawdopodobniej nie wiedzieli, którędy płynąć do ziemi 
obiecanej i jak długo potrwa podróż).

Aby pomóc uczniom lepiej wyobrazić sobie wydarzenia opisane w rozdziale: Eter 6, poproś 
ich, by w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania naszkicowali barkę Jeredów. 
Następnie poproś, by na podstawie fragmentu: Eter 6:1–4 narysowali lub wypisali, co mie-
ściły barki.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Eter 6:5–11. Poproś pozosta-
łych uczniów, by słuchając, przyjrzeli się swoim obrazkom i wyobrazili sobie, jak wyglądała 
podróż takimi łodziami.

• Jak myślicie, z jakimi trudnościami mogli borykać się Jeredzi w czasie podróży?

• Jak długo Jeredzi podróżowali w ten sposób? Odpowiedzcie na podstawie fragmentu: 
Eter 6:11.

Wizualizacja
Gdy uczniowie wizuali-
zują lub wyobrażają so-
bie wydarzenia opisane 
w pismach świętych, 
te wydarzenia stają się 
dla nich bardziej realne 
i barwne. To pomoże 
uczniom utożsamić się 
z postaciami z pism 
świętych, lepiej analizo-
wać i rozumieć sytuacje 
opisane w pismach 
świętych.
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ETER 6

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie: „piętrzyły nad nimi fale”? (Eter 6:6). Jak myślicie, 
jak czulibyście się, będąc na barce Jeredów w momencie, gdy „pochłaniały [ją] głębiny 
morza”? (Możesz przypomnieć uczniom, że Jeredzi musieli czekać, aż barki wypłyną 
na powierzchnię, by móc odetkać otwór i zaczerpnąć powietrza).

Aby pomóc uczniom rozpoznać zasadę, zapytaj:

• W jaki sposób Jeredzi okazywali swoje zaufanie Panu, gdy płynęli przez morze? (Zob. 
Eter 6:7, 9).

• Które wyrażenia we fragmencie: Eter 6:5–11 opisują to, co Pan zrobił dla Jeredów dla-
tego, że Mu ufali?

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Eter 6:12 i znaleźli to, co było rezulta-
tem podróży Jeredów.

• Dlaczego Jeredzi płakali z radości? Jaką „[wielość] łask” otrzymali od Pana?

Aby pomóc uczniom rozpoznać zasadę ukazaną w tym doświadczeniu Jeredów, zapytaj:

• Co Pan uczyni dla nas, jeśli Mu zaufamy i będziemy spełniać Jego wolę? Odpowiedzcie 
na podstawie tego, czego dowiedzieliście się z historii o podróży Jeredów. (Jedną z zasad, 
którą uczniowie powinni rozpoznać jest: jeśli ufamy Panu i spełniamy Jego wolę, On 
pokieruje biegiem naszego życia. Zapisz tę zasadę na tablicy. Poproś uczniów, by zasta-
nowili się nad tą zasadą i powiedzieli o doświadczeniach, które pomogły im zrozumieć, 
że to prawda. Możesz także powiedzieć, skąd ty wiesz, że to prawda).

Poproś uczniów, by zastanowili się nad tym, jak mogą pełniej ufać Panu i słuchać Jego 
wskazówek w trudnych sytuacjach, z którymi się teraz borykają. Powiedz, że we fragmencie 
Eter 6:1–12 mogą odkryć inne zasady. Zmaż wszystko, co jest napisane na tablicy z wyjąt-
kiem zdania o ufaniu Panu. Naszkicuj prostą barkę na jednej połowie tablicy. Na drugiej 
połowie napisz Ziemia obiecana.

• Do czego może być porównana ziemia obiecana w planie zbawienia? (Do życia wiecznego).

• Gdy stawiamy czoła życiowym przeciwnościom, w jaki sposób możemy naśladować 
przykład Jeredów? W jaki sposób Pan — podobnie jak Jeredom — pomaga nam w trakcie 
naszej podróży przez życie doczesne? (Odpowiedzi uczniów mogą zawierać następującą 
zasadę: Jeśli ufamy Panu, On nas wspomoże w naszej wędrówce i przygotowaniach 
do życia wiecznego. Możesz sugerować, by uczniowie zapisali tę zasadę w swoich pi-
smach świętych obok fragmentu: Eter 6:5–12).

Poproś uczniów, by pomyśleli o ciężkich doświadczeniach, którym musieli stawić czoła lub 
z którymi właśnie się borykają. Poproś, by napisali w notatnikach lub dziennikach do stu-
diowania o swoich uczuciach, gdy walczyli z przeciwnościami pełni wiary. Niech napiszą 
też, w jaki sposób Pan dodawał im sił.

Zachęć kilku uczniów, by opowiedzieli o tym, co zapisali. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Na podstawie tego, co dzisiaj studiowaliście, jakiej rady udzielilibyście komuś, kto prze-
chodzi przez trudności i przeciwności?

Eter 6:13–18
Jeredzi uczą swoje dzieci pokory wobec Pana
Podsumuj fragment: Eter 6:13–18, mówiąc, że Jeredzi przybyli do ziemi obiecanej, gdzie zaczęli 
zakładać rodziny i uprawiać ziemię. Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Eter 
6:17 i poszukali tego, czego Jeredzi uczyli swoje dzieci. Następnie zadaj poniższe pytania:

• Jak myślicie, co oznacza zwrot „pokora wobec Pana”? Jakich ludzi znacie, którzy prze-
strzegają tej zasady? W jaki sposób wasi rodzice i inne osoby zachęcają was do pokory 
wobec Pana?

• Co oznacza zwrot „uczeni z wysoka”?

• Jak myślicie, jaki jest związek między pokorą wobec Pana a nauką „z wysoka”? (Odpo-
wiedzi uczniów mogą odzwierciedlać następującą zasadę: Jeśli zachowujemy pokorę 
wobec Pana, możemy być nauczani „z wysoka”).

Możesz zachęcić uczniów, by napisali o sytuacji, w której czuli, że są „uczeni z wysoka”. 
Zachęć kilku uczniów, by podzielili się tym, co zapisali. Poproś uczniów, by przestrzegali 
zasady zapisanej we fragmencie: Eter 6:17.

Zachęcaj uczniów, 
aby dzielili się swoimi 
doświadczeniami
Gdy prosisz uczniów 
o zastanowienie się 
nad tym, skąd wiedzą, 
że jakaś zasada jest 
prawdziwa i gdy przy-
pominają sobie swoje 
uczucia i doświadczenia, 
stwarzasz okazję, by 
Duch mógł ich natchnąć. 
Gdy uczniowie będą 
odpowiadać, złożą świa-
dectwo, nawet jeśli ich 
odpowiedzi nie będą za-
wierały wyrażeń takich, 
jak: „chciałbym złożyć 
moje świadectwo” lub 
„wiem”.
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Eter 6:19–30
Jeredzi wybierają króla
Streść fragment: Eter 6:19–22, mówiąc, że gdy Jered i jego brat zestarzeli się, Jeredzi 
zaprag nęli mieć króla. Poproś uczniów, by poszukali we fragmencie: Eter 6:23 tego, przed 
czym ostrzegał ich brat Jereda na wypadek, gdyby wybrali sobie króla.

Zakończ lekcję, składając świadectwo o zasadach poruszonych podczas tej lekcji.

Komentarz i tło historyczne
Eter 6:1–12. Jeredzi bezpiecznie przeprawiają 
się przez ocean

Prezydent Thomas S. Monson uczył, w jaki sposób mo-
żemy przygotować się na wyzwania, z którymi przyjdzie 
nam się zmagać:

„Żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi ze świata wyśli-
zgnęło się ze strefy bezpieczeństwa, które zapewnia 
wypełnianie przykazań. Są to czasy liberalizmu, gdy 
większość społeczeństwa stale pyszni się przyzwoleniem 
na wszystko i łamie prawa Boga. Często odkrywamy, że 
płyniemy pod prąd, a czasami wydaje się, że ten prąd 
mógłby nas znieść.

Przypominają mi się słowa Pana zawarte w Księdze 
Mormona, w Księdze Etera. Powiedział: ‘Nie mogliby-
ście przebyć tych głębin, jeślibym was nie przygotował, 
abyście oparli się falom morza, wiatrom i burzom’ [Eter 
2:25]. Moi bracia i siostry, On nas przygotował. Jeśli 
będziemy baczyć na Jego słowa i żyć zgodnie z przy-
kazaniami, przetrwamy czasy niegodziwości i przy-
zwolenia na wszystko — czasy, które można porównać 

z niszczycielskimi falami, wiatrem i powodziami. On 
zawsze się o nas troszczy. Kocha nas i błogosławi, kiedy 
postępujemy w prawy sposób” („Uwagi na zakończe-
nie”, Ensign lub Liahona, listopad 2009, str. 109).

Eter 6:22–24. Jeredzi wybierają króla

W pismach świętych prorocy ostrzegali przed niebez-
pieczeństwami posiadania króla. Zastanówcie się nad 
następującymi przykładami:

 1. Brat Jereda ostrzegał swój lud, że posiadanie króla 
doprowadzi do ich zniewolenia (zob. Eter 6:23).

 2. Król Mosjasz ostrzegał swój lud przed niebezpieczeń-
stwami przywództwa niegodziwego króla. Zasuge-
rował, żeby stworzyli system wyboru sędziów (zob. 
Mosjasz 29).

 3. Starotestamentowy prorok Samuel — gdy jego lud 
pragnął mieć króla „jak to jest u wszystkich ludów” 
(zob. I Ks. Samuela 8) — ostrzegał przed problemami 
wynikającymi z królewskiej władzy.
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Wprowadzenie
Brat Jereda był zasmucony żądaniem swojego ludu, by 
przewodził im król. Powiedział: „To na pewno dopro-
wadzi do waszej niewoli” (Eter 6:23). Jego proroc-
two wypełniło się dwa pokolenia później. W czasie 

panowania wielu królów Jeredzi przeszli przez kilka 
cyklów: słuchali słów proroków i żyli w prawości, potem 
odrzucali proroków i żyli niegodziwie.

LEKCJA 148

Eter 7–11

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 7
Orihah i Kib rządzą w prawy sposób. Korihor buntuje się i przejmuje królestwo, 
a jego brat Szule odzyskuje je. Prorocy potępiają niegodziwość ludzi.
Narysuj na tablicy prosty obrazek celi więziennej.

Poproś uczniów, by opisali, jak mogą czuć się ludzie, którzy przebywają w niewoli. Zwróć 
uwagę na to, że grzeszne postępowanie może doprowadzić ludzi do duchowej i fizycznej 
niewoli.

• W jaki sposób grzeszne postępowanie prowadzi do niewoli?

Uczniowie mogą wymienić następujące przyczyny: Gdy wybieramy łamanie zasad Słowa 
Mądrości lub gdy oglądamy pornografię, może to prowadzić nas do pęt uzależnienia. Wszel-
kie przejawy grzechu zmniejszają moc Ducha Świętego w naszym życiu. Wyjaśnij, że dzięki 
tej lekcji uczniowie dowiedzą się, jak uniknąć niewoli.

Wyjaśnij, że gdy brat Jereda dowiedział się, że chcą mieć króla, ostrzegł ludzi, że ich wybór 
doprowadzi do niewoli (zob. Eter 6:22–23). Mimo to Jeredzi postanowili wybrać króla. Ich 
pierwszym królem był Orihah, jeden z synów Jereda. Drugim królem był syn Orihaha, Kib.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Eter 7:1–2 i odszukanie informacji o 
tym, czy proroctwo brata Jereda wypełniło się w czasach Orihaha. Poproś, by powiedzieli 
o tym, czego się dowiedzieli.

• Co powiedzielibyście komuś, kto żył w czasach króla Orihaha i nie wierzył, że proroctwo 
brata Jereda wypełni się w przyszłości?

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Eter 7:3–7 i odszukanie tego, w jaki 
sposób proroctwo brata Jereda zaczęło się wypełniać. Poproś, by powiedzieli o tym, co 
znaleźli. Upewnij się, że rozumieją, że król Kib i jego lud dostali się do niewoli — „I Kib 
do późnej starości żył razem ze swym ludem w niewoli” (Eter 7:7).

• Jakie zasady znaleźliście do tej pory w rozdziale: Eter 7? (Gdy uczniowie będą mówić o 
tym, czego się dowiedzieli, upewnij się, że rozumieją następującą zasadę: Odrzucenie 
słów proroka może prowadzić do niewoli).

Poproś uczniów, by przeczytali fragment: Eter 7:8–13, by dowiedzieć się więcej o Szule, 
który urodził się Kibowi w niewoli. Zanim przeczytają, poproś ich, by wyobrazili sobie, że 
są dziennikarzami, którzy mają napisać relację z wydarzeń zawartych we fragmencie: Eter 
7:8–13. Potem poproś każdego ucznia, by powiedział innemu uczniowi, co uznałby za naj-
ważniejszą część tej relacji.
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Podsumuj fragment: Eter 7:14–22, wyjaśniając, że gdy Szule został królem, a Korihor 
odpokutował za swoje czyny, Noe, syn Korihora, powstał przeciwko Szule i Korihorowi. 
Szule trafił do niewoli. Synowie Szule zdołali zabić Noego i uwolnić Szule. Szule powrócił 
do swojego królestwa jako król. Jednakże Kohor, syn Noego, zachował tę część królestwa, 
w której wcześniej panował Noe. Kraj został podzielony na dwa narody rządzone przez 
dwóch królów aż do czasu bitwy, w której Szule zabił Kohora. Nimrod, syn Kohora, oddał 
część królestwa Szule.

Powiedz, że po odzyskaniu królestwa przez Szule pośród ludu pojawili się prorocy. Poproś 
uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 7:23–25 i odszukali to, co mówili prorocy i 
jak reagowali na to ludzie. Gdy uczniowie opowiedzą o tym, co znaleźli, zapytaj:

• W jaki sposób ludzie odnieśli się do słów proroków? W jaki sposób Szule zareagował na 
słowa proroków?

• W jaki sposób ochrona, którą Szule zapewnił prorokom, przyczyniła się do błogosła-
wieństw zesłanych jego ludowi?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 7:26–27. Poproś pozosta-
łych uczniów, by śledzili tekst i poszukali tego, co się działo, gdy lud był posłuszny słowom 
proroków. Gdy uczniowie opowiedzą o tym, co znaleźli, upewnij się, że rozpoznają nastę-
pującą zasadę: Jeśli słuchamy rad proroków i pamiętamy o Panu, szczęście zacznie 
nam sprzyjać.

• W jaki sposób zostaliście pobłogosławieni, gdy byliście posłuszni radom proroków?

Zachęć uczniów, by zastanowili się nad jednym sposobem, w jaki mogą uważniej słuchać 
słów proroków i być im posłuszni.

Eter 8:1–9:13
Jered — a po nim Akisz — zostali królami Jeredów w wyniku tajemnych 
sprzysiężeń
Podsumuj fragment: Eter 8:1–14, mówiąc, że po śmierci króla Szule nowym królem został 
Omer. Jered, syn Omera, powstał przeciwko swemu ojcu i zapragnął być królem. Udało mu 
się zagarnąć połowę królestwa na pewien czas, ale potem został pokonany i zmuszony do 
oddania swojej części. Wtedy córka Jereda wymyśliła sposób na to, by Jered został królem. 
Przypomniała swojemu ojcu o tajemnych sprzysiężeniach z dawnych czasów. Powiedziała 
zatem, że będzie tańczyć przed mężczyzną o imieniu Akisz, który — jak zakładała — bę-
dzie chciał ją poślubić. Gdy Akisz poprosił o jej rękę, Jered miał mu odpowiedzieć, że ma 
zabić króla Omera. Jered i jego córka zrealizowali ten plan. Akisz poprosił o rękę córki 
Jereda i zawiązał tajemne sprzysiężenie ze swoimi przyjaciółmi, w wyniku czego król Omer 
miał stracić życie.

Zwróć uwagę, że z chwilą powstania tego planu wśród Jeredów pojawiły się tajemne sprzy-
siężenia, które w końcu doprowadziły do ich zagłady. Wyjaśnij, że tajne sprzysiężenie to 
„zorganizowana grupa ludzi związanych przysięgami w celu realizacji niegodziwych celów 
grupy” (Guide to the Scriptures,  „Secret Combinations”, adres internetowy: scriptures.lds.
org). Spiskowcy Gadiantona są w Księdze Mormona przykładem organizacji, która stoso-
wała tajemne sprzysiężenia, by doprowadzić do realizacji swoich niecnych celów.

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Eter 8:15–19 i odszukanie w tekście, 
dlaczego Akisz założył tajne sprzysiężenie. Poproś uczniów, by poszukali informacji o 
tajemnych sprzysiężeniach w tych wersetach.

• Jakie motywy postępowania kierują ludźmi, którzy przystępują do tajnych sprzysiężeń? 
(Chcą zdobyć władzę, aby czynić niegodziwość).

• Czyja moc kryje się za tajemnymi sprzysiężeniami? (Moc diabła).

• Które wyrażenie we fragmencie: Eter 8:18 mówi o tym, co myśli Pan o tajnych sprzysię-
żeniach? („Wstrętne i niegodziwe ponad wszystko”).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 8:20–22, 25. Poproś 
pozostałych uczniów, by śledzili tekst i poszukali dodatkowych informacji o tajemnych 
sprzysiężeniach. Poproś, by zwrócili szczególną uwagę na wpływ tajnych sprzysiężeń na 
społeczeństwo. (Zauważ, że słowo „zawiązuje” na początku fragmentu: Eter 8:25 odnosi 
się do tworzenia tajemnych sprzysiężeń).
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• Na podstawie tego, co przeczytaliście, jaki wpływ wywierają tajne sprzysiężenia na 
społeczeństwo? (Gdy uczniowie odpowiadają, upewnij się, że rozpoznają następującą 
prawdę: Tajemne sprzysiężenia prowadzą do rozpadu społeczeństwa).

Poproś uczniów o to, by przeczytali po cichu fragment: Eter 8:23–24, 26 i poszukali tego, 
czego oczekuje od nas Moroni, ostrzegając przed tajemnymi sprzysiężeniami.

• Co Moroni powiedział, byśmy robili? (Powinniśmy być świadomi tajemnych sprzysiężeń 
i upewnić się, że nie ma ich w naszym społeczeństwie).

• Zgodnie z tym, co zapisano we fragmencie: Eter 8:26, na co miał nadzieję Moroni w od-
niesieniu do nas w dniach ostatnich?

Podsumuj fragment: Eter 9:1–13, wyjaśniając, że w wyniku działania tajemnego sprzy-
siężenia Akisz i jego przyjaciele zdołali przejąć królestwo Omera. Jednakże Bóg ostrzegł 
Omera, że powinien uciekać ze swoją rodziną, aby ocalić życie. Niegodziwy syn Omera, 
Jered, został królem i dał Akiszowi swą córkę za żonę. Akisz i jego przyjaciele nadal realizo-
wali niecne plany. Zabili Jereda, a nawet syna Akisza. Te działania doprowadziły do wojny 
pomiędzy Akiszem a jego synami, która w końcu doprowadziła do zagłady niemal wszyst-
kich Jeredów i przywróciła tron Omerowi. Podkreśl, że wydarzenia te pokazują, że tajemne 
sprzysiężenia prowadzą do wyniszczenia społeczeństwa.

Eter 9:14–11:23
Rządzą kolejni królowie, jedni rządzą w prawości, a inni niegodziwie
Wyjaśnij, że rozdziały 9–11 Księgi Etera podają, że nad Jeredami panowało po Jeredzie 
ponad 24 królów — jedni byli prawi, a inni niegodziwi. Przypomnij uczniom o następującej 
zasadzie, o której rozmawialiście wcześniej: Odrzucenie słów proroków może prowadzić 
do niewoli. Poproś połowę uczniów, by przestudiowała fragment: Eter 9:26–35 (panowa-
nie Heta), a drugą połowę, by przestudiowała fragment: Eter 11:1–8 (panowanie Koma i 
Szibloma). Poproś każdą grupę o odnalezienie przykładów prawdziwości tej zasady. Poproś 
uczniów, by pokrótce opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Złóż swoje świadectwo o ważności postępowania według rad proroków. Możesz podzielić 
się osobistym doświadczeniem, które nauczyło cię, jak ważne jest słuchanie rad proroków.

Komentarz i tło historyczne
Eter 7:23–27; 9:28–31. Prorocy ze swym 
przesłaniem są często odrzucani

Dlaczego prorocy głoszą przesłanie, które jest niepopu-
larne wśród wielu ludzi na świecie? Starszy Robert D. 
Hales z Kworum Dwunastu Apostołów wyjaśnił:

„Prorocy muszą często ostrzegać przed konsekwencjami 
łamania praw Boga. Nie głoszą oni tego, co jest popu-
larne w świecie. […] Dlaczego prorocy głoszą niepopu-
larne przykazania i wzywają społeczeństwo do pokuty 
za odrzucanie przykazań, zmienianie lub wręcz ich 
ignorowanie? Powód jest bardzo prosty. Gdy prorocy 
otrzymują objawienie, nie mogą zrobić nic innego, jak 

tylko ogłaszać i potwierdzać to, co Bóg przykazał im 
obwieścić światu” („If Thou Wilt Enter into Life, Keep 
the Commandments”, Ensign, maj 1996, str. 37).

Starszy L. Aldin Porter z Prezydium Siedemdziesiątych 
nauczał:

„Niektórzy ludzie narzekają na to, że przejrzystość i 
stanowczość przekazu proroków wyklucza naszą wolną 
wolę. Nadal wolno nam dokonywać wyborów. Musimy 
jednak zgodzić się na konsekwencje tych wyborów. 
Prorocy nie pozbawiają nas wolnej woli. Oni po prostu 
ostrzegają nas przed skutkami naszych decyzji. To 
nierozsądne, winić proroków za głoszone ostrzeżenia” 
(„Our Destiny”, Ensign, listopad 1999, str. 66).
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Wprowadzenie
Po przytoczeniu wieloletnich dziejów Jeredów Moroni 
napisał o posłudze proroka Etera. Następnie przerwał 
zapis historyczny i napisał o błogosławieństwach, które 

spływają na ludzi wykazujących się wiarą w Jezusa 
Chrystusa. Lekcja ta omawia fragment: Eter 12:1–22, 
a lekcja 150. dotyczy fragmentu: Eter 12:23–41.

LEKCJA 149

Eter 12:1–22

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 12:1–4
Eter głosi pokutę Jeredom
Rozpocznij lekcję od poproszenia o podejście do tablicy jednego z uczniów i narysowanie 
kilku fal i zakotwiczonej łodzi.

• Dlaczego w łodzi musi być kotwica?

• Jakie niebezpieczeństwa lub trudności mogą zagrażać łodzi, jeśli brak jej kotwicy?

• W jaki sposób fale oddziałują na łódź? (Przykładowe odpowiedzi: fale obracają łódź, 
pchają lub rzucają ją w różnych kierunkach).

Napisz na łodzi słowa twoje życie.

• Jeśli łódź symbolizuje nasze życie, to do czego można przyrównać fale? (Przykładowe 
odpowiedzi: presja społeczna, nieszczęście, fałszywe nauki lub niegodziwość).

• W jaki sposób czyjeś życie może być podobne do łodzi bez kotwicy? (Możesz zasugero-
wać uczniom, by przeczytali fragment: Mormon 5:17–18, gdzie znajduje się odpowiedź 
na to pytanie).

• Co jest duchową kotwicą, którą otrzymaliśmy od Pana? (Odpowiedzi mogą być różne. 
Do kotwicy można przyrównać różne aspekty ewangelii).

Zachęć uczniów, by poszukali przykładów duchowych kotwic studiując rozdział: Eter 12.

Wyjaśnij, że rozdział: Eter 12 zaczyna się od przedstawienia przez Moroniego Etera, 
proroka Jeredów, który głosił ewangelię w czasach, gdy ludzie odrzucali proroków i żyli w 
niegodziwości. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Eter 12:1–3 i określenie 
tego, co robi na nich największe wrażenie w czynach Etera. Poproś, by powiedzieli o tym, 
co znaleźli.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 12:4. Poproś uczniów, by 
śledzili tekst i znaleźli to, na co ludzie wierzący w Boga mogą „mieć […] nadzieję” pomimo 
trudności i otaczającej ich niegodziwości. Kiedy uczniowie odpowiedzą, możesz podkreślić, 
że „lepszy świat”, na który mamy nadzieję, to „miejsce po prawicy Boga”.

• Co to oznacza: mieć miejsce po prawicy Boga? (Powrót do Jego obecności i dostąpienie 
życia wiecznego).

• Jak myślicie, w jaki sposób „pełna nadzieja” różni się od zaledwie życzenia, by coś się 
stało? (W pismach świętych nadzieja odnosi się do pewności tego, że możemy otrzymać 
błogosławieństwa, które Bóg nam obiecał pod warunkiem dochowania przymierzy z 
Nim zawartych).

• W nawiązaniu do fragmentu: Eter 12:4, w jaki sposób możemy zyskać nadzieję na otrzy-
manie miejsca po prawicy Boga? (Gdy uczniowie będą odpowiadać, wyjaśnij, że wiara 
wspomniana we fragmencie: Eter 12:4 oznacza wiarę w Jezusa Chrystusa). W jaki sposób 
wiara w Jezusa Chrystusa pozwala nam „mieć pełną nadzieję” otrzymania miejsca po 
prawicy Boga?

Na tablicy, przy obrazku kotwicy, napisz słowa wiara i nadzieja.

• Na podstawie fragmentu: Eter 12:4 odpowiedzcie, co się dzieje, jeśli ktoś ma wiarę w 
Jezusa Chrystusa i pokłada w Nim nadzieję? (Przykładowe odpowiedzi mogą być różne, 
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ETER 12:1–22

ale uczniowie powinni zawrzeć w nich następującą zasadę: Gdy wierzymy w Jezusa 
Chrystusa i pokładamy w Nim nadzieję, stajemy się niezachwiani i będziemy 
zawsze czynili wiele dobra).

• Jak myślicie, co oznacza „czynić wiele dobra”? (Spełniać dużo dobrych uczynków).

• Jakie są niektóre dobre uczynki, które „chwalą Boga”? (Przykładowe odpowiedzi: modli-
twa, studiowanie pism świętych, służba bliźnim i rozwijanie talentów).

• Pomyślcie o ludziach, których znacie, którzy zawsze wydają się czynić wiele dobra i nie 
wstydzą się chwalić Boga. Jakie konkretne czyny tych ludzi sprawiają, że ich życie dobrze 
odzwierciedla tę zasadę?

Poproś uczniów, by zastanowili się nad sytuacjami, w których nie było im łatwo trwać przy 
dobrych zwyczajach i czynić wiele dobra. By pomóc uczniom przygotować się na podobną 
sytuację w życiu, poproś ich, by w trakcie dalszego studiowania rozdziału: Eter 12 poszukali 
sposobu, w jaki mogą zwiększyć swoją wiarę i nadzieję.

Eter 12:5–22
Moroni przypomina cuda i wielkie dzieła, które były możliwe dzięki wierze
Zapisz na tablicy następujące zdanie: Chciałbym uzyskać duchowe świadectwo o tym, że …

Poproś uczniów, by pomyśleli o prawdach ewangelii, zasadach lub doktrynach, w odniesie-
niu do których ludzie mogą pragnąć duchowego świadectwa. Zapisuj odpowiedzi uczniów 
na tablicy. (Przykładowe odpowiedzi: świadectwo, że Księga Mormona zawiera prawdę; 
moralne i cnotliwe życie jest ważne; Słowo Mądrości jest prawem Boga; powinienem przygo-
tować się do służby na misji ). Poproś uczniów, aby pomyśleli o prawdzie ewangelii, w od-
niesieniu do której chcieliby otrzymać duchowe świadectwo lub wzmocnić dotychczasowe 
świadectwo.

Wyjaśnij, że niektórzy ludzie wykazują następujące nastawienie: „Nie uwierzę i nie będę 
żyć w zgodzie z jakąś zasadą ewangelii, dopóki nie zobaczę dowodów na to, że to prawda”. 
Poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 12:5–6 i poszukali tego, w jaki 
sposób te wersety odnoszą się do takiej postawy. Zwróć uwagę na to, że Eter 12:6 jest frag-
mentem z pisma świętego do opanowania. Możesz zasugerować, żeby uczniowie zazna-
czyli ten werset w wyróżniający się sposób, by mogli go łatwo znaleźć.

• Nawiązując do fragmentu Eter 12:6, odpowiedzcie, co musi się stać, zanim otrzymacie 
świadectwo?

• Jakie macie skojarzenia, gdy myślicie o wyrażeniu: „wypróbowanie waszej wiary”?

Gdy uczniowie odpowiedzą, możesz powiedzieć, że niektórzy ludzie błędnie zakładają, 
że „próba wiary” oznacza zawsze „ciężkie doświadczenie”. Wyrażenie „próba wiary” może 
odnosić się do wszystkiego, co daje możliwość wykazania się wiarą w Jezusa Chrystusa. 
By pomóc uczniom lepiej zrozumieć to wyrażenie, poproś jednego z nich, by przeczytał na 
głos następującą wypowiedź Starszego Richarda G. Scotta z Kworum Dwunastu Aposto-
łów. Zanim zaczniecie czytać tę wypowiedź, poproś uczniów, by słuchali, jak Starszy Scott 
wyjaśnia wyrażenie „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 wypróbowujecie 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).

• W jaki sposób proces opisany przez Starszego Scotta różni się od postawy osób, które 
chcą potwierdzenia, zanim uwierzą lub zanim zaczną działać?

Zapisz na tablicy następujące odsyłacze do pism świętych: Eter 12:7–12; Eter 12:13–18; Eter 
12:19–22, 30–31. Podziel uczniów na trzy grupy i przydziel każdej grupie po jednym frag-
mencie. Poproś uczniów, by w każdym z tych fragmentów poszukali błogosławieństw, które 
spływają na ludzi w wyniku ich wiary. Poproś, by zwrócili uwagę na użycie wyrażeń: „aż mieli 
wiarę” lub „dopóki nie mieli wiary” w wersetach 7, 12, 17, 18 i 31. (Możesz zasugerować, by 
uczniowie zaznaczali sobie te wyrażenia za każdym razem, gdy one się pojawiają).

Eter 12:6 
to fragment z pisma 
świętego do opanowa-
nia. Aby pomóc uczniom 
nauczyć się tego 
fragmentu, zapoznaj się 
ze sposobem opanowy-
wania fragmentów, 
omówionym na końcu 
lekcji.
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Gdy uczniowie opowiedzą o tym, co znaleźli, poproś ich, by podsumowali to, co daje nam 
Pan, gdy okazujemy wiarę w Jezusa Chrystusa. Odpowiedzi mogą być różne, ale powinny 
zawierać prawdę podobną do tej: Jeśli pragniemy duchowego potwierdzenia, musimy 
najpierw wykazać się wiarą w Jezusa Chrystusa. Wyjaśnij, że cuda — podobnie jak 
duchowe potwierdzenie — nie nadejdą, dopóki nie wykażemy się wiarą.

Przedstaw uczniom przykładowe sytuacje. Poproś ich, by wyjaśnili, jak w każdej z tych 
sytuacji można okazać wiarę w Pana.

 1. Młoda kobieta pragnie otrzymać potwierdzenie, że Księga Mormona zawiera prawdę.

 2. Młody mężczyzna bardzo chce pomóc swoim najbliższym w przyjęciu ewangelii.

Poproś uczniów, by przypomnieli sobie sytuacje, kiedy oni lub ludzie, których znają, otrzy-
mali duchowe potwierdzenie lub doświadczyli cudów w wyniku wykazania się wiarą w 
Pana. Poproś kilku uczniów, by podzielili się doświadczeniami, które przyszły im na myśl. 
(Upewnij się, że uczniowie wiedzą, że nie muszą dzielić się doświadczeniami, które są zbyt 
osobiste lub prywatne). Ty także możesz podzielić się swoim doświadczeniem.

Poproś uczniów, by przypomnieli sobie prawdę ewangelii, odnośnie do której chcieliby 
otrzymać duchowe potwierdzenie. Zachęć ich, by napisali w swoich notatnikach lub dzien-
nikach do studiowania coś, co mogą zrobić, by wykazać się większą wiarą w Pana.

Fragment do opanowania — Eter 12:6
Aby pomóc uczniom zapamiętać fragment: Eter 12:6, poproś, by każdy zapisał ten werset 
na kawałku papieru, pomijając słowa kluczowe i zostawiając w ich miejscu puste miejsce. 
Gdy już to zrobią, daj uczniom minutę na próbę zapamiętania tego wersetu poprzez uzu-
pełnienie pustego miejsca odpowiednim zapamiętanym słowem.

Poproś uczniów, by wymienili się swoją kartką z kimś siedzącym obok. Każdy uczeń powi-
nien przeczytać to, co jest napisane na otrzymanej kartce, starając się uzupełnić z pamięci 
puste miejsca. Jeśli jest dość czasu, niech uczniowie jeszcze raz wymienią się kartkami.

Poproś uczniów, by wzięli swoje kartki do domu i z ich pomocą wyrecytowali fragment: Eter 
12:6 przed rodzicem. Zachęć ich, by zapytali rodziców o sytuację w ich życiu, gdy okazali 
wiarę w Jezusa Chrystusa i otrzymali potwierdzenie lub doświadczyli cudu, na który czekali.

Zakończ lekcję, składając świadectwo o zasadach nauczanych podczas tej lekcji.

Komentarz i tło historyczne
Eter 12:4–6. Co to jest nadzieja?

W rozdziale: Eter 12 Moroni uczy, że zasada nadziei i 
zasada wiary są ze sobą ściśle związane. Moroni defi-
niuje wiarę jako „nadzieję, a nie naoczne przekonanie 
się” (Eter 12:6) i uczy, że nasza nadzieja na zbawienie 
„wywodzi się z wiary” w Jezusa Chrystusa (Eter 12:4). 
Leksykon Oddani wierze podaje następującą informację 
o nadziei:

„Kiedy mamy nadzieję, ufamy obietnicom Boga. Mamy 
cichą pewność, że jeśli czynimy ‘dzieła prawości’, otrzy-
mamy ‘swoją nagrodę, nagrodę pokoju w tym świecie 
i życia wiecznego w świecie przyszłym’ (NiP 59:23). […] 
Zasada nadziei rozciąga się na wieczność, ale może też 
wspierać cię podczas codziennych wyzwań” (Oddani 
wierze: Leksykon ewangelii [2004], str. 77).

Prezydent Dieter F. Uchtdorf zdefiniował nadzieję w na-
stępujący sposób:

„Nadzieja jest darem Ducha. [Zob. Moroni 8:26]. Jest 
to nadzieja, że poprzez Zadośćuczynienie Chrystusa i 
moc Jego Zmartwychwstania powstaniemy do życia 
wiecznego, a to dzięki naszej wierze w Zbawiciela. [Zob. 
Moroni 7:41]. Ten rodzaj nadziei jest zarówno obietnicą, 
jak i przykazaniem [zob. List do Kolosan 1:21–23], a 
jak to jest w przypadku wszystkich przykazań — mamy 
obowiązek uczynić z niej aktywną część naszego życia i 
przezwyciężać pokusy, by ją stracić. Nadzieja pokładana 
w miłosiernym planie szczęścia naszego Ojca Niebie-
skiego wiedzie do pokoju [zob. List do Rzymian 15:13], 
łaski [zob. Psalm 33:22], radości [zob. List do Rzymian 
12:12] i świętowania. [Zob. Przyp. Salomona 10:28]. 
Nadzieja na zbawienie jest jak ochronna przyłbica [zob. 
I List do Tesaloniczan 5:8], jest podstawą naszej wiary 
[zob. List do Hebrajczyków 11:1; Moroni 7:40] i kotwicą 
dla naszej duszy. [Zob. List do Hebrajczyków 6:19; Eter 
12:4]” („Nieskończona moc nadziei”, Ensign lub Lia-
hona, listopad 2008, str. 21–22).
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Wprowadzenie
W pokornej modlitwie Moroni dał wyraz swojej trosce. 
Martwił się nieudolnością swojego zapisu i zapisów 
innych proroków z Księgi Mormona. Pan odpowiedział 

mu, obiecując, że wzmocni tych, którzy ukorzą się 
i będą mieli wiarę w Niego.

LEKCJA 150

Eter 12:23–41

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 12:23–41
Moroni uczy, że wiara, nadzieja i miłość są niezbędne do zbawienia
Napisz słowo silny po jednej stronie tablicy i słowo słaby po drugiej stronie tablicy. Daj 
uczniom czas na zastanowienie się nad tym, jakie — ich zdaniem — są ich mocne strony. 
Następnie poproś, by pomyśleli o kilku swoich słabościach i niedoskonałościach. Poproś, 
by podnieśli ręce, jeśli chcą swoje niedoskonałości zamienić w mocne strony. Wyjaśnij, że 
Moroni uczył o tym, dlaczego mamy słabości i jak możemy je przezwyciężyć.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 12:23–25. Poproś pozo-
stałych uczniów, by śledzili tekst i odnaleźli słabość, która — zdaniem Moroniego — cha-
rakteryzuje jego i innych autorów Księgi Mormona. Zanim uczniowie przeczytają, możesz 
wyjaśnić, że określenie ludzie innych narodów w tych wersetach odnosi się do dni ostatnich 
i do ludzi nie będących Żydami.

• Co złego, zdaniem Moroniego, może stać się z powodu nieudolności autorów Księgi 
Mormona?

Poproś uczniów, by w wersetach: Eter 12:26–27 przeczytali po cichu odpowiedź Pana na 
obawy Moroniego. Poproś ich, by poszukali, dlaczego Pan daje nam słabości. Zwróć uwagę 
na to, że werset: Eter 12:27 jest fragmentem do opanowania. Możesz zasugerować, żeby 
uczniowie zaznaczyli ten werset w charakterystyczny, łatwy do odnalezienia sposób.

Aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć termin słabość w kontekście, w którym użyty jest 
w tych wersetach, poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi 
Starszego Neala A. Maxwella z Kworum Dwunastu Apostołów. Zanim zaczniecie czytać, 
poproś uczniów, aby zwrócili uwagę na dwa rodzaje słabości, które wymienia Starszy 
Maxwell.

„Gdy czytamy w pismach świętych o ludzkiej ‘słabości’, to określenie 
oznacza […] słabość wynikającą z ogólnej ludzkiej natury, w której ciało ma 
niekończący się [lub bezustanny] wpływ na ducha (zob. Eter 12:28–29). 
Słabość mieści w sobie także nasze konkretne, indywidualne słabości, które 
mamy przezwyciężać (zob. NiP 66:3; Jakub 4:7). Życie eksponuje te słabości” 
(Lord, Increase Our Faith [1994], str. 84).

• Nawiązując do wypowiedzi Starszego Maxwella, o jakich dwóch rodzajach ludzkiej słabo-
ści czytamy w pismach świętych? (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „ogólna ludzka natura” 
odnosi się do słabości, która wynika z Upadku Adama i Ewy lub, innymi słowy, do słabości 
związanej z „naturalnym człowiekiem”, o którym mowa we fragmencie: Mosjasz 3:19).

Przypomnij uczniom, że czasem zasadę w pismach świętych możemy rozpoznać po sło-
wach jeśli i to. Słowo jeśli poprzedza nazwanie czynności, którą musimy zrobić, a słowo to 
poprzedza to, co się stanie jako rezultat naszego działania. Poproś uczniów, by przejrzeli 
werset: Eter 12:27 i poszukali wyrażenia „jeśli — to” wskazującego na zasadę nauczaną w 
tym fragmencie. Uczniowie powinni rozpoznać następujące zasady (zapisz je na tablicy):

Jeśli przychodzimy do Jezusa Chrystusa, to On pokazuje nam nasze słabości.

Jeśli korzymy się i wykazujemy się wiarą w Pana, to On sprawia, że słabości stają 
się naszymi mocnymi stronami.

Eter 12:27 jest 
fragmentem z pisma 
świętego do opanowa-
nia. Aby pomóc uczniom 
nauczyć się tego 
fragmentu, zapoznaj się 
ze sposobem opanowy-
wania fragmentów 
znajdującym się na 
końcu lekcji.
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• Jak myślicie, dlaczego jest to ważne dla nas, abyśmy uświadomili sobie nasze słabości?

• Zwróć uwagę na wyrażenie: „przychodzimy do Jezusa Chrystusa” w pierwszej zasadzie. 
Jakie przykładowe rzeczy możemy zrobić, aby „przyjść do Jezusa Chrystusa”? (Przy-
kładowe odpowiedzi: możemy modlić się, pościć, pokutować, studiować pisma święte, 
uczestniczyć w oddawaniu czci w świątyni, pomagać innym, pragnąć rozwijać w sobie ce-
chy Chrystusowe. Możesz podkreślić, że w większości przypadków pokonywanie słabości 
oznacza, że oprócz uzyskania pomocy od Pana sami musimy wykonać naszą część pracy).

• Zgodnie z drugą zasadą, co stanie się, jeśli zdecydujemy się nie ukorzyć się przed 
Jezusem Chrystusem i nie okazywać wiary w Niego? (Nasze słabości nie zmienią się, 
ponieważ nie przyjmiemy łaski Pana, która może nam pomóc je przezwyciężyć).

• Jak myślicie, co oznacza wyrażenie: „wystarczy mej łaski dla wszystkich, którzy się 
przede mną ukorzą”? [Aby pomóc uczniom odpowiedzieć na to pytanie, możesz 
wyjaśnić, że łaska to „boski sposób pomocy lub siły, dany dzięki szczodremu miłosier-
dziu i miłości Jezusa Chrystusa” i jej uzyskanie jest możliwe dzięki Zadośćuczynieniu 
[Bible Dictionary, „Grace”]. Ta motywująca moc i wsparcie nigdy się nie wyczerpią, bez 
względu na to, jak wielu ludzi z nich korzysta).

Poproś uczniów, by podzielili się doświadczeniami, w których Pan pomógł im (lub ko-
muś, kogo znają) przezwyciężyć jakąś słabość. (Przypomnij uczniom, że nie muszą dzielić 
się doświadczeniami, które są zbyt osobiste lub prywatne). Ty także możesz podzielić się 
jakimś doświadczeniem.

By zachęcić uczniów do stosowania zasad, o których mowa we fragmencie: Eter 12:27, 
napisz na tablicy następujące wyrażenia:

1. Rozpoznanie moich słabości 2. Ukorzenie się 3. Wykazywanie się wiarą w Jezusa Chrystusa

Poproś uczniów, by zapisali te wyrażenia w swoich notatnikach lub dziennikach do stu-
diowania. Poproś ich, by pod odpowiednimi wyrażeniami napisali (1) słabość, którą ich 
zdaniem mają, (2) sposób, w jaki mogą się ukorzyć i (3) sposób, w jaki mogą wykazać się 
wiarą w Jezusa Chrystusa, by otrzymać Jego pomoc lub łaskę w przezwyciężaniu słabości, 
o której napisali. Zapewnij uczniów, że jeśli przejdą przez proces, który zapisali, Pan sprawi 
„że to, co w nich słabe, stanie się mocne” (Eter 12:27).

Poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 12:26, 28 i poszukali, w jaki sposób 
Pan odpowiedział na obawy Moroniego.

Zwróć uwagę na zdanie: „Głupcy wyśmiewają, ale będą oni rozpaczać” (Eter 12:26).

• Na podstawie tego, co dziś studiowaliśmy, jak myślicie, dlaczego wyśmiewanie słabości 
innych ludzi jest niemądre?

Zwróć uwagę na to, że fragment: Eter 12:26 mówi o pokorze. (Możesz wyjaśnić, że pokora 
oznacza uległość, chęć do uczenia się i cierpliwość w cierpieniu).

• Jak myślicie, dlaczego musimy być pokorni, by nie przywiązywać wagi do słabości innych 
osób?

Zanim zaczniecie dyskusję, podkreśl, że jeśli jesteśmy pokorni, możemy dostąpić łaski 
Pana, która pomoże nam nie dostrzegać słabości innych ludzi.

Podsumuj fragment: Eter 12:29–32, mówiąc, że Moroni nauczał o ważności wykazywania 
się wiarą, okazywania nadziei i miłości. Możesz wyjaśnić, że „miłość bliźniego jest praw-
dziwą miłością Chrystusa” (Moroni 7:47).

Poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 12:33–35 i poszukali powodów, dla 
których ważne jest, byśmy okazywali miłość ludziom mimo ich słabości.

• Na podstawie fragmentu: Eter 12:34 odpowiedzcie, co nas spotka, jeśli nie będziemy 
okazywać ludziom miłości?

Na zakończenie poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 12:38–41. Poproś, 
by w notatnikach lub dziennikach do studiowania napisali o tym, co robią w odpowiedzi 
na słowa zachęty zapisane w wersecie: Eter 12:41: „[podążajcie] za tym Jezusem, o którym 
pisali prorocy i apostołowie”.

Zaświadcz, że gdy korzymy się i wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa, sprawi On 
„że to, co w [nas] słabe, stanie się mocne” (Eter 12:27). Zachęć uczniów do zrealizowania 
planów, które zapisali. Możesz też zachęcić ich, by widząc słabości innych, prosili Pana o 
pomoc w okazywaniu im miłości.

Zachęcaj uczniów, by 
dzielili się duchowymi 
doświadczeniami
Możesz zaufać, że twoi 
uczniowie będą mieli du-
chowe doświadczenia do 
opowiedzenia. Prezydent 
J. Reuben Clark jun. z 
Rady Prezydenta Kościoła 
zauważył: „Prawie nie 
ma młodych ludzi, którzy 
przekraczając próg semi-
narium, nie są świadomi 
dobrodziejstw ducho-
wych błogosławieństw 
[…], którzy nie widzą 
skutków modlitwy […], 
którzy nie doświadczyli 
mocy wiary w uzdra-
wianiu chorych lub […] 
którzy nie zostali obda-
rowani duchową mocą, 
ignorowaną w większości 
przez współczesny świat” 
(The Charted Course of 
the Church in Education, 
wyd. popr. [1994], 6; zob. 
także si. lds. org).
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Fragment do opanowania — Eter 12:27
Aby pomóc uczniom zapamiętać fragment: Eter 12:27, zapisz na tablicy następujące słowa 
i poproś, by uczniowie przepisali je na kartkach:

Ludziom … nawracają, ukazuję … słabość … daję … słabość … pokornego … łaski … wszyst-
kich … ukorzą … jeśli … ukorzą … wiarę … słabe … mocne.

Poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 12:27 i znaleźli te słowa. Potem 
poproś ich, by wyrecytowali tyle linijek tekstu, ile zdołają zapamiętać, patrząc tylko na 
słowa zapisane na kartkach. Poproś, by włożyli te kartki w miejsce, do którego zajrzą 
później tego samego lub następnego dnia (na przykład do kieszeni lub między karty pism 
świętych). Poproś ich, by przeglądali fragment: Eter 12:27 za każdym razem, gdy zauważą 
te kartki, aż zapamiętają całość.

Komentarz i tło historyczne
Eter 12:27. „Ukazuję ich słabość”

Starszy Bruce C. Hafen z Kworum Siedemdziesiątych za-
uważył, że wysiłek przezwyciężania słabości jest bardzo 
ważną częścią naszego celu życia na ziemi:

„Zgodnie z planem naszego Ojca poddawani jesteśmy 
na tym upadłym świecie pokusom i spadają na nas 
nieszczęścia […].

Więc jeśli macie w życiu problemy, nie zakładajcie, że 
jest z wami coś nie w porządku. Zmaganie się z nimi 
jest sednem celu życia. Kiedy zbliżamy się do Boga, On 
ukazuje nam nasze słabości, a dzięki temu stajemy się 
mądrzejsi i silniejsi. Jeśli zauważacie w sobie coraz wię-
cej słabości, może to po prostu oznaczać, że zbliżacie się 
do Boga, a nie — że się od Niego oddalacie” („Zadość-
uczynienie: wszystko za wszystko”, Ensign lub Liahona, 
maj 2004, str. 97).

Poniższa historia mówi o młodym człowieku, który do-
świadczył wypełnienia się Pańskiej obietnicy, zawartej 
we fragmencie: Eter 12:27:

Wszyscy młodzi mężczyźni w Kościele są zachęcani do 
realizacji celów programu Obowiązek wobec Boga, a 
w niektórych rejonach, również do angażowania się w 
skauting. Rodzice Jonatana Pereza byli zajęci kwestiami 
utrzymania dużej rodziny, a jego przyjaciele uważali, że 
jego starania, by zdobyć skautowską odznakę Orła, są 
śmieszne. Mimo tych trudności, Jonatan wyznaczył sobie 
cel i zabrał się do pracy. Po pewnym czasie z pomocą i 
wsparciem przywódców Młodych Mężczyzn osiągnął to, 
co chciał. Napisał on: „To doświadczenie nauczyło mnie, 
że nie ma znaczenia, jakie przeszkody i wyzwania spo-
tkam po drodze — Pan pomoże mi przezwyciężyć moje 
braki i słabości (Eter 12:27). Nie ma znaczenia, skąd 
pochodzimy lub czy jesteśmy bogaci czy biedni. Mo-
żemy osiągnąć nasze cele, bo Pan jest po naszej stronie” 
(Jonathan Perez, „An Honor Earned”, New Era, listopad 
2007, str. 45).

Dodatkowe pomysły dotyczące 
nauczania
Eter 12:26. Nieprzywiązywanie wagi do 
słabości ludzi

Zwróć uwagę na to, że słabością, z którą borykają się 
wszyscy ludzie, jest nieumiejętność okazywania pokory i 
wykazywania się wiarą, gdy napotykamy słabość innych 
ludzi. Przeczytaj na głos dwie lub trzy z zamieszczonych 
poniżej sytuacji. Przerwij czytanie po każdej z nich i 
poproś uczniów, by wyjaśnili, w jaki sposób wiara w 
Jezusa Chrystusa, nadzieja na dostąpienie wiecznych 

błogosławieństw i okazywanie miłości może wpłynąć 
na  wybór właściwego postępowania w danej sytuacji.

 1. Znajomy lub przyjaciel ma cechy, które cię drażnią.

 2. Członek twojego okręgu ma przemówienie lub lek-
cję, która cię nudzi.

 3. Ktoś cię krytykuje.

 4. Członek rodziny ma wadę, która czasami utrudnia 
ci życie.
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Eter 4–12 (Część 30.)

Materiał przygotowawczy dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie lekcji do codziennego samo-
dzielnego studiowania
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Eter 4–12 
(Część 30.), nie zakłada, że musisz ich wszystkich nauczać w ra-
mach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedynie na 
kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z podszep-
tami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Eter 4–5)
Moroni zapieczętował zapisy brata Jereda i nauczał o wa-
runkach, które musimy spełnić, zanim uzyskamy dostęp do 
tych zapisów Z tych nauk uczniowie dowiedzieli się, że gdy 
okażemy wielką wiarę w słowo Pana, On pobłogosławi nas 
dalszymi objawieniami.

Dzień 2. (Eter 6)
Na podstawie przykładu Jeredów, którzy wykazali się wiarą 
w Pana, gdy przemierzali „wielkie wody” (Eter 6:3) w 
barkach, uczniowie dowiedzieli się, że Pan będzie wyznaczał 
kurs naszego życia, gdy zaufamy Mu i będziemy wykonywać 
Jego wolę. Wiatr pchał barki do ziemi obiecanej i uczniowie 
dowiedzieli się, że przeciwności i ciężkie próby pomogą nam 
się rozwinąć i dostąpić obiecanych błogosławieństw, jeśli 
zaufamy Panu.

Dzień 3. (Eter 7–11)
Gdy Jeredzi zignorowali ostrzeżenie brata Jereda i wybrali 
króla, uczniowie odkryli, że odrzucanie słów proroków 
prowadzi do zniewolenia. Szule był królem, który sprawował 
sprawiedliwe rządy. Gdy jego lud zaczął pokutować i słuchać 
proroków, zaczęło mu się powodzić. Uczniowie nauczyli się, 
że gdy pokutujemy za nasze niegodziwości, zaczyna nam się 
powodzić. W końcu Jeredzi stali się niegodziwi i potwierdzili 
tym samym prawdę, że wspieranie tajemnych sprzysiężeń 
prowadzi do upadku społeczeństw.

Dzień 4. (Eter 12)
Uczniowie nauczyli się od proroka Etera, że dzięki nadziei 
i wierze w Jezusa Chrystusa wzmacniamy się, stajemy się 
nieugięci i czynimy wiele dobra. Jeśli pragniemy otrzymać 
potwierdzenie, musimy — jak napisał Moroni — wykazać 
się wiarą w Jezusa Chrystusa. Odpowiedź Pana, udzielona 
Moroniemu, który martwił się niedoskonałością swoich za-
pisów i zapisów innych autorów Księgi Mormona, pozwoliła 
uczniom odkryć, że Pan zmieni nasze słabości w mocne 
strony, jeśli ukorzymy się i wykażemy się wiarą w Niego.

Wprowadzenie
Ta lekcja dotyczy fragmentu: Eter 12:23–41. Moroni uczył, dla-
czego ludzie mają słabości i co muszą zrobić, by je przezwyciężyć.

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 4–11; 12:6
Gdy Jeredzi żyją sprawiedliwie, los im sprzyja i są błogosławieni
Wyznacz trzech uczniów do przejrzenia i streszczenia poniż-
szych rozdziałów na podstawie podsumowań rozdziałów: Eter 
4–5; Eter 6 i Eter 7–11. Poproś innego ucznia o przejrzenie 
fragmentu: Eter 12:6. Poproś ich o opowiedzenie pozostałym 
uczniom o jednej lub dwóch zasadach, o których się dowiedzieli.

Eter 12:23–41
Moroni martwi się o to, jak ludzie innych narodów zareagują 
na Księgę Mormona
Napisz po jednej stronie tablicy słowo silny, a po drugiej stronie 
tablicy słowo słaby. Daj uczniom chwilę czasu do namysłu nad 
tym, jakie są ich mocne strony i ich słabości. Powiedz, że w roz-
dziale: Eter 12 Moroni uczył, w jaki sposób nasze słabości mogą 
zamienić się w nasze mocne strony.

Poproś jednego z uczniów, by przeczytał na głos fragment: Eter 
12:23–25 i poproś uczniów o znalezienie słabości, którą — zda-
niem Moroniego — ma on sam oraz pozostali autorzy Księgi 
Mormona. Następnie zadaj uczniom poniższe pytania:

• O jakiej słabości pisze Moroni w tych wersetach?
• Co złego może się stać, zdaniem Moroniego, z powodu tej 

słabości autorów Księgi Mormona?

Po udzieleniu odpowiedzi przez uczniów, poproś, aby przeczytali 
po cichu odpowiedź Pana na obawy Moroniego, zawartą we 
fragmencie: Eter 12:26–27 oraz by zwrócili uwagę na to, dla-
czego Bóg zsyła słabości. Po przeczytaniu przez uczniów wskaza-
nego fragmentu przypomnij im, że Eter 12:27 jest fragmentem 
z pisma świętego do opanowania.

By pomóc uczniom lepiej zrozumieć słowo: słabość w tych 
wersetach, poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej 
wypowiedzi Starszego Neala A. Maxwella z Kworum Dwunastu 
Apostołów.

„Gdy czytamy w pismach świętych o ludzkiej ‘słabości’, to okre-
ślenie oznacza […] słabość wynikającą z ogólnej ludzkiej natury, 
w której ciało ma nie kończący się [lub bezustanny] wpływ na 
ducha. […] Słabość mieści w sobie także nasze konkretne, indy-
widualne słabości, które mamy przezwyciężać" (Lord, Increase 
Our Faith [1994], str. 84).

Możesz wyjaśnić, że ludzka natura, o której mówi Starszy 
Maxwell, odnosi się do słabości, która jest udziałem mężczyzn 
i kobiet po Upadku Adama. Z powodu Upadku wszyscy mamy 
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skłonność do ulegania pokusom i ludzkim niedoskonałościom, 
nie licząc naszych osobistych wad.

Poproś uczniów o znalezienie pewnej zasady zawartej w werse-
cie: Eter 12:27. (Jeśli ukorzymy się i okażemy wiarę w Pana, 
On sprawi, że słabości zmienią się w nasze mocne strony).

Aby zachęcić uczniów do stosowania zasady, o której mowa 
w wersecie: Eter 12:27, napisz na tablicy:

1. Rozpoznanie moich słabości 2. Ukorzenie się 
3. Wykazywanie się wiarą w Jezusa Chrystusa

Poproś, by uczniowie przepisali te wyrażenia na górze kartki. 
Poproś ich, by pomyśleli i teraz lub później napisali pod tymi wy-
rażeniami: (1) słabość, którą ich zdaniem mają, (2) sposób, w jaki 
mogą się ukorzyć i (3) sposób, w jaki mogą wykazać się wiarą 
w Jezusa Chrystusa, by otrzymać od Niego pomoc lub łaskę w 
przezwyciężaniu słabości, o której napisali.

Gdy skończą, zachęć uczniów, by umieścili swoją kartkę w 
osobistym pamiętniku lub w innym miejscu, w którym będą ją 
często widzieli i będą mogli sobie przypomnieć o postanowieniu. 
Zaświadcz uczniom, że gdy z pokorą będą dążyć do przezwy-
ciężania swoich słabości, Pan im pomoże i „to, co w nich słabe, 
stanie się mocne” (Eter 12:27).

Poproś uczniów, by przeczytali fragment: Eter 12:26, 28 i do-
wiedzieli się, w jaki sposób Pan odpowiedział Moroniemu, który 
martwił się niedoskonałością prowadzonych zapisów. Możesz 
zadać następujące pytania:

• We fragmencie: Eter 12:26 Moroni mówił o pokorze, która 
oznacza łagodność, skromność i uległość wobec Bożej woli. 

Jak myślicie, dlaczego musimy być pokorni, by nie przywiązy-
wać wagi do słabości innych ludzi?

• W jaki sposób łaska Pana (Jego pomoc lub moc boskiego upo-
ważnienia) pomaga nam nie wykorzystywać słabości ludzi?

Podkreśl, że łaska Pana wzmocni nas w konfrontacji ze 
słabościami ludzi, gdy będziemy rozwijać w sobie wiarę, 
nadzieję i miłość. Podsumuj fragment: Eter 12:29–32, mówiąc, 
że Moroni podał kilka przykładów na to, jak ważne jest wyka-
zywanie się wiarą i jakie świadectwo oraz cuda niesie ze sobą 
wiara. Poproś uczniów o przeczytanie fragmentu: Eter 12:33–35 
i znalezienie tego, co Moroni napisał o ważności wykazywania 
się miłością bliźniego.

Zapytaj: Dlaczego ważne jest, byśmy okazywali miłość bliźniego 
w konfrontacji ze słabościami ludzi?

Poproś uczniów, by opowiedzieli osobie siedzącej obok o tym, 
jak starają się uzyskać w życiu więcej łaski Jezusa Chrystusa. Jeśli 
masz na to czas, możesz poprosić kilku uczniów, aby podzielili 
się z klasą tym, w jaki sposób starania, by zbliżyć się do Jezusa 
Chrystusa, wpłynęły na ich życie.

Następna część (Eter 13–Moroni 7)
Gdy uczniowie przygotowują się do studiowania następnej czę-
ści, poproś, by zastanowili się nad poniższymi kwestiami: Co sta-
łoby się, gdyby wszyscy wasi przyjaciele i rodzina zostaliby zabici, 
a wy bylibyście jedyną żywą osobą, która jest wierna ewangelii 
Jezusa Chrystusa? Zarówno Eter, jak i Moroni doświadczyli tego 
typu osamotnienia. Jak możecie przetrwać każdą próbę i dostą-
pić życia wiecznego? Moroni 7 wyjaśnia, w jaki sposób wiara, 
nadzieja i miłość umożliwiają otrzymanie tych darów.
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Wprowadzenie
Zapis proroka Etera o cywilizacji Jeredów jest świa-
dectwem tego, że Pan nie będzie szczęścił ludziom, 
którzy odrzucają Go i Jego proroków. Eter ostrzegał 
Koriantumra, króla Jeredów, że jego lud ulegnie 
zagładzie, jeśli on i jego rodzina nie odpokutują. Gdy 
Koriantumr i jego lud odrzucili możliwość pokuty, 
wojna i niegodziwość zdominowały ich kraj na wiele 

lat, co doprowadziło do całkowitej zagłady narodu 
Jeredów. Tylko Eter i Koriantumr przeżyli, by świadczyć 
o wypełnieniu się proroctwa Etera. Te rozdziały są też 
wypełnieniem Bożego dekretu, który mówi, że „każdy 
naród, który […] posiądzie [ziemię obietnicy], będzie 
służył Bogu albo zostanie starty z powierzchni ziemi” 
(Eter 2:9).
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Eter 13–15

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 13:1–12
Moroni zapisał proroctwa Etera o Nowej Jerozolimie i o starej Jerozolimie
Wyjaśnij, że niektóre miasta są znane z nazw, które opisują ich szczególne cechy. Przeczytaj 
poniższe opisowe nazwy miast i poproś uczniów, by zgadli, które miasta pasują do tych 
nazw: Miasto Świateł (Paryż, Francja), Wieczne Miasto (Rzym, Włochy), Wietrzne Miasto 
(Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone), Perła Orientu (Manila, Filipiny), Miasto Pałaców 
(Meksyk, Meksyk). Poproś uczniów, by powiedzieli, jakie informacje o miastach zawierają 
te nazwy.

Zwróć uwagę na to, że Moroni zapisał proroctwa Etera dotyczące trzech miast: Nowego 
Jeruzalem (zob. Eter 13:6–8, 10), miasta Enocha, które „zstąpi z nieba” (Eter 13:3; zob. 
także Mojżesz 7:62–64) i Jerozolimy w Ziemi Świętej (zob. Eter 13:11). Powiedz uczniom, 
że Eter nauczał Jeredów, że ziemia, na której żyją, jest miejscem, gdzie powstanie bardzo 
ważne miasto (zob. Eter 13:2–3) Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Eter 
13:4–8 i znalezienie nazw miast, wymienionych w tych wersetach.

• Jakie są nazwy tych miast? (Jerozolima i Nowe Jeruzalem). Jakiej opisowej nazwy użył 
Eter dla Jerozolimy i Nowego Jeruzalem, które zostanie wybudowane kiedyś na konty-
nencie amerykańskim? („Święte miasto”).

• Jak myślicie, jak wyglądałoby życie w mieście znanym jako „święte miasto”?

Poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 13:10–11 i poszukali warunków, 
jakie będą musieli spełnić ludzie, by mieszkać w tych świętych miastach.

• Jakie warunki będą musieli spełnić ludzie, by mieszkać w tych miastach? (Mieć „szaty 
[…] wybielone krwią Baranka”).

• Co to znaczy, że ludzie mają „szaty […] wybielone krwią Baranka”? (To oznacza, że 
ludzie są obmyci i oczyszczeni z grzechu poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa, 
Baranka Boga. Zob. 1 Nefi 12:11; Alma 5:21).

Wyjaśnij, że inną nazwą Nowego Jeruzalem jest Syjon (zob. Mojżesz 7:62; Zasady Wiary 
1:10). Nowe Jeruzalem i miasto Jerozolima zostaną założone w przyszłości, ale teraz wszy-
scy członkowie Kościoła mogą starać się założyć Syjon tam, gdzie żyją (zob. NiP 6:6; 14:6). 
W najbardziej podstawowym sensie Syjon to „ludzie czystego serca” (NiP 97:21). Prze-
czytaj następującą wypowiedź Starszego D. Todda Christoffersona z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„Syjon jest Syjonem ze względu na charakter, cechy i wierność jego oby-
wateli [zob. Mojżesz 7:18]. Pamiętajcie: ‘I nazwał Pan swój lud Syjon, bo byli 
jednego serca i umysłu i żyli sprawiedliwie; i nie było biednych pośród nich’ 
(Mojżesz 7:18). Jeśli mamy ustanowić Syjon w swoich domach, gminach, 
okręgach i palikach, musimy sprostać temu wymaganiu. Konieczna będzie 
(1) jedność serc i umysłów, (2) indywidualna i zbiorowa przemiana w święty 

Dbaj o atmosferę 
miłości i szacunku
Uczniowie, którzy czują 
się kochani, darzeni za-
ufaniem i cenieni przez 
ciebie i innych uczniów, 
będą chcieli przychodzić 
na lekcje. Będą bardziej 
otwarci na wpływ Ducha 
Świętego i będą mieli 
silniejsze pragnienie 
uczestnictwa w lekcji.
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lud oraz (3) dbałość o biednych i potrzebujących” („Przyjdźcie do Syjonu”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2008, str. 38).

Daj uczniom chwilę na zastanowienie, co mogą zrobić, aby przestrzegać wyższych norm 
etycznych w swoich domach i w gminach czy okręgach. Możesz dać im czas na zapisanie 
przemyśleń w notatnikach lub dziennikach do studiowania.

Eter 13:13–15:34
Jeredzi odrzucają prorocze ostrzeżenia Etera, nadal są niegodziwi i prowadzą 
wojnę aż do czasu swojej zagłady
Podsumuj fragment: Eter 13:13–14, mówiąc, że Jeredzi odrzucili Etera i wypędzili go spo-
śród siebie. Za dnia Eter ukrywał się „w jaskini” i tu kończył swój zapis o Jeredach. Nocą 
wychodził, by zobaczyć to, co działo się z jego ludem, z Jeredami. Zapisał to, co widział.

Poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 13:15–19 i poszukali opisów społe-
czeństwa Jeredów. Gdy przeczytają, poproś ich, by opisali lud Jeredów własnymi słowami. 
Następnie poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 13:20–22. 
Poproś uczniów, by śledzili tekst i poszukali przesłania, które Pan przekazał Eterowi dla 
Koriantumra.

• Jakie było przesłanie Etera dla Koriantumra? (Jeśli Koriantumr wraz ze swoją rodziną 
odpokutuje, Pan oszczędzi lud i pozwoli Koriantumrowi zatrzymać królestwo. Jeśli nie 
odpokutują, każdy w królestwie, poza Koriantumrem, zostanie zgładzony).

• W jaki sposób zareagowali na to Koriantumr i jego lud?

Podsumuj fragment: Eter 13:23–14:20, mówiąc, że na ziemi Jeredów trwały walki. Kolejno 
trzech mężczyzn: — Szared, Gilead i Lib — próbowało odebrać królestwo Koriantumrowi. 
W końcu tajemne sprzysiężenia zyskały na sile i cały kraj pogrążył się w wojnie. „Cały lud 
w tym kraju przelewał krew i nikt nie mógł ich od tego powstrzymać” (Eter 13:31). Ostat-
nim wrogiem Koriantumra był człowiek o imieniu Sziz.

Poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragmenty: Eter 14:21–25, 30–31 i 15:1–2 i poszu-
kali informacji o rozmiarze zniszczeń spowodowanych wojnami. Następnie poproś jednego 
ucznia, aby przeczytał na głos fragment: Eter 15:3–5 . Poproś uczniów, by śledzili tekst i poszu-
kali informacji o tym, co usiłował zrobić Koriantumr, by ocalić od zagłady resztkę ludu.

• Co zrobił Koriantumr? (Zaproponował, że zrzeknie się królestwa na rzecz Sziza).

• Jaka była odpowiedź Sziza na propozycję Koriantumra? (Powiedział, że ocali lud, jeśli 
Koriantumr pozwoli mu się zabić. Zob. też Eter 14:24).

Podsumuj fragment: Eter 15:6–11, mówiąc, że lud Koriantumra i lud Sziza nadal prowa-
dziły wojnę. Możesz dodać, że bitwa, w której naród Jeredów ostatecznie wyginął, toczyła 
się w pobliżu wzgórza Ramah. Setki lat później cywilizacja Nefitów uległa zagładzie w 
bitwie, która rozegrała się w pobliżu tego samego wzgórza, nazywanego wtedy Kumorah. 
(Zob. Eter 15:11; Mormon 6:6).

Poproś uczniów, by przeczytali po cichu fragment: Eter 15:12–17. Zanim przeczytają, poproś 
ich, by w trakcie czytania poszukali szczegółów dotyczących sytuacji Jeredów i znaleźli 
w tym opisie jedną rzecz, która jest szczególnie smutna. Gdy przeczytają, poproś kilku 
uczniów, by opowiedzieli o tym, co znaleźli.

Przypomnij uczniom, że Eter spędził wiele lat, nawołując ludzi do pokuty (zob. Eter 12:2–3; 
13:20). Zapisz na tablicy poniższe niedokończone zdanie: Jeśli odrzucamy napomnienia 
Pana, by pokutować, …

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Eter 15:18–19. Poproś uczniów, 
by śledzili tekst i znaleźli dokończenie zdania zapisanego na tablicy. Gdy uczniowie poda-
dzą swoje propozycje, uzupełnij zdanie tak, by sformułować następującą zasadę: Jeśli od-
rzucamy napomnienia Pana, by pokutować, Jego Duch wycofuje się i Szatan zdobywa 
władzę nad naszymi sercami.

• W jaki sposób wcześniejsza odmowa pokuty wpłynęła na późniejszą skłonność do 
zmiany u Jeredów?

Podsumuj fragment: Eter 15:20–32, wyjaśniając, że armie Koriantumra i Sziza walczyły 
do momentu, gdy na polu bitwy pozostali tylko Koriantumr i Sziz. Wtedy Koriantumr 
zabił Sziza. Zgodnie z proroctwem Etera wszyscy mieszkańcy królestwa zostali zgładzeni 
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z wyjątkiem Koriantumra, który dożył spotkania z innym ludem — ludem Zarahemli 
— przybyłym na tę ziemię (zob. Eter 13:21; Omni 1:20–22). Poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie fragmentu: Eter 15:33, by pozostali uczniowie przekonali się, że słowa Pana 
wypowiedziane przez Etera wypełniły się.

Zaznacz, że historia Jeredów jest przejmującym przykładem tego, co się dzieje z ludźmi, 
gdy odrzucają oni kolejne nawoływania Boga do pokuty. Mimo że jest to skrajny przykład, 
możemy znaleźć w tej historii zasady, które będą użyteczne dla nas. Wyjaśnij, że współ-
cześnie wielu ludzi odrzuca — podobnie jak Jeredzi — nawoływanie Boga do pokuty i 
przez to tracą towarzystwo Ducha Pana. Ci ludzie często usprawiedliwiają swoją decyzję o 
odrzuceniu możliwości pokuty. Przeczytaj poniższe usprawiedliwienia i poproś uczniów, by 
powiedzieli, co chcieliby przekazać osobie, która wypowiedziała te słowa. Gdy uczniowie 
udzielają odpowiedzi, zachęć ich, by odnieśli się do zasad, których się nauczyli z rozdzia-
łów: Eter 13–15.

 1. „Wiem, że filmy, które oglądam, nie są w zgodzie z kościelnymi normami, ale nie wydaje 
mi się, żeby miały na mnie jakiś negatywny wpływ”.

 2. „Picie alkoholu ze znajomymi nie jest niczym złym — po prostu dobrze się bawimy”.

 3. „Ściągam, bo każdy w mojej klasie to robi. Nie można dostać dobrej oceny, nie 
ściągając”.

 4. „To tylko troszeczkę pornografii. To nie tak, że gdzieś wychodzę i zachowuję się niemo-
ralnie. Poza tym mogę przestać, kiedy tylko poczuję, że powinienem to zrobić”.

 5. „Nie muszę odpokutować teraz. Mogę poczekać do czasu, gdy będę się wybierać na 
misję lub brać ślub w świątyni”.

Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że ludzie zawsze muszą stawić czoła konsekwencjom 
swoich grzechów, jeśli grzeszą i nie pokutują. Zapewnij uczniów, że — jeśli zgrzeszyli — 
mogą odpokutować za swoje grzechy i ponownie mogą mieć w swoim życiu towarzystwo 
Ducha Pana. Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Neila L. Andersena z Kworum 
Dwunastu Apostołów:

„Świadczę, 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).

Poproś uczniów, by zastanowili się, czy w ich życiu są grzechy, które zakłócają stałe towa-
rzystwo Ducha Świętego. Zachęć ich, by skorzystali z mocy Zadośćuczynienia do dokona-
nia zmian, które pomogą im zatrzymać towarzystwo Ducha Świętego i powstrzymać moc 
Szatana.

Aby pomóc uczniom zrozumieć inną zasadę nauczaną w rozdziałach: Eter 13–15, poproś 
ich, by przeczytali po cichu następujące fragmenty: Eter 13:27; 14:24; 15:6, 22, 28. Zanim 
zaczną czytać, poproś ich, by poszukali słów i wyrażeń, które akcentują gniew i chęć zem-
sty Jeredów. Możesz zaproponować, aby uczniowie zaznaczyli te słowa i wyrażenia.

• W oparciu o lekturę rozdziałów: Eter 13–15 odpowiedzcie, jakie były konsekwencje 
gniewu i żądzy zemsty u Jeredów?

• Jakich zasad odnośnie do gniewu i chęci odwetu uczymy się z ostatnich chwil historii 
Jeredów? (Uczniowie mogą podać kilka różnych zasad. Upewnij się, że ich odpowiedzi 
odzwierciedlają zasadę, że gniew i zemsta prowadzą ludzi do zadawania cierpienia 
sobie i innym ludziom).

• Do jakich konsekwencji może doprowadzić gniew w życiu pojedynczej osoby i w życiu 
całej rodziny?

Złóż świadectwo, że możemy przezwyciężyć uczucie gniewu i chęć rewanżu, jeśli zwró-
cimy się do Jezusa Chrystusa i poprzez Jego Zadośćuczynienie dostąpimy przebaczenia i 
pocieszenia. Zachęć uczniów, by zwrócili się do Pana o pomoc, której potrzebują, gdy są 
na kogoś źli.
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Omówienie Księgi Etera
Znajdź trochę czasu, by pomóc uczniom omówić Księgę Etera. Poproś ich, by pomyśleli 
o tym, czego nauczyli się z tej księgi podczas zajęć seminarium i podczas indywidualnego 
studiowania pism świętych. Jeśli to może się im przydać, poproś ich, by przejrzeli kilka 
streszczeń rozdziałów z Księgi Etera. Daj im trochę czasu, a następnie poproś kilku z nich, 
by powiedzieli o czymś, co było dla nich inspirujące w Księdze Etera lub co pomogło im 
zwiększyć wiarę w Jezusa Chrystusa.
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Dlaczego warto studiować 
tę księgę?
Kiedy uczniowie będą studiować Księgę 
Moroniego, będą czerpać siłę z przejmu-
jących przykładów oraz nauk Moroniego 
i jego ojca, Mormona. Poznają podsta-
wowe obrzędy i zwyczaje Kościoła Jezusa 
Chrystusa, ważność prawych uczynków 
dokonywanych z prawdziwym zamiarem, 
sposób odróżniania dobra od zła, związek 
pomiędzy wiarą, nadzieją i miłością bliź-
niego oraz pogląd na zbawienie małych 
dzieci. Uczniowie przeczytają też wezwa-
nie Moroniego do modlitwy, aby samemu 
przekonać się, że Księga Mormona jest 
prawdziwa (zob. Moroni 10:3–5) oraz 
„[przystąpić] do Chrystusa i [stawać] się 
w Nim doskonali” (Moroni 10:32).

Kto napisał tę księgę?
Księgę tę napisał Moroni i zawiera ona 
jego własne słowa, słowa Jezusa Chrystusa 
skierowane do Jego dwunastu nefickich 
uczniów (zob. Moroni 2) oraz słowa jego 
ojca, Mormona (zob. Moroni 7–9). Przed 
zagładą 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: „Wi-
działem Jezusa […], ze mną mówił twarzą 
w twarz” (Eter 12:39). Moroni był wierny 
swemu świadectwu, odmówił wyparcia się 
Chrystusa, kiedy Lamanici zabijali każdego 
Nefitę, który nie chciał się Go wyprzeć 
(zob. Moroni 1:1–3). W 1823 roku, około 
1 400 lat po ukończeniu zapisów Księgi 
Mormona, Moroni ukazał się Prorokowi 
Józefowi Smithowi jako zmartwychwstała 
istota i poinformował Józefa, że kronika 
została zakopana na wzgórzu w pobliżu 
jego domu (zob. Józef Smith — Historia 
1:29–35). W owym czasie i w ciągu na-
stępnych czterech lat Moroni przekazywał 
Józefowi Smithowi informacje „odnośnie 
[do] zamiarów Boga oraz jak rządzić się 
będzie Jego królestwo w ostatnich dniach” 
(Józef Smith — Historia 1:54).

Dla kogo i w jakim celu została 
napisana ta księga?
Moroni oświadczył: „I napiszę teraz więcej 
[…] i może kiedyś […] będzie to miało war-
tość dla moich braci, Lamanitów” (Moroni 
1:4; zob. także Moroni 10:1). Powiedział 
też, że przemówił do „[wszystkich] aż po 
krańce świata”, ostrzegając, że w dniu 
sądu Bożego wszyscy zostaną pociągnięci 
do odpowiedzialności w związku ze 
słowami, które spisał (zob. Moroni 10:24, 
27). W przygotowaniu na to wydarzenie 
Moroni zachęca wszystkich, aby „przystą-
pili do Chrystusa” (Moroni 10:30, 32).

Kiedy i gdzie została 
ona napisana?
Moroni prawdopodobnie spisywał i opra-
cowywał tę księgę od 401 do 421 roku 
n.e.  (zob. Mormon 8:4–6; Moroni 10:1). 
Nie powiedział, gdzie ani kiedy ją spisywał 
— powiedział tylko, że tułał się tam, gdzie 
mógł zachować swoje życie (zob. Moroni 
1:1–3).

Co wyróżnia tę księgę 
spośród innych?
Księga ta zawiera szczegóły na temat 
wskazówek, jakich Jezus Chrystus udzielił 
Swoim dwunastu nefickim uczniom, 
kiedy udzielał im mocy do nadawania 
daru Ducha Świętego (zob. Moroni 2; 
zob. także 3 Nefi 18:36–37). Tylko tutaj 
w całej Księdze Mormona znajdują się 
wskazówki na temat dokonywania obrzę-
dów kapłańskich oraz modlitwy wykorzy-
stywane podczas wykonywania obrzędu 
sakramentu (zob. Moroni 3–5). Innymi 
charakterystycznymi cechami tej księgi są: 
nauki Mormona na temat odróżniania do-
bra od zła (zob. Moroni 7:12–19), posługi 
aniołów (zob. Moroni 7:29–39), miłości 
bliźniego jako czystej miłości Chrystusowej 
(zob. Moroni 7:44–48) oraz zbawienia 
małych dzieci (zob. Moroni 8). Zawiera 
też opis dokonany przez Mormona doty-
czący deprawacji Nefitów i Lamanitów 
przed ostateczną bitwą w Kumorah (zob. 
Moroni 9). Moroni zawarł własne nauki 
na temat darów Ducha (zob. Moroni 

10:8–26). Zapisał też zachętę znajdującą 
się w wersetach: Moroni 10:3–5, która 
stanowi kluczowy wkład w treść Księgi 
Mormona. Mówiąc o tym fragmencie, 
Prezydent Gordon B. Hinckley wyjaśnił, że 
Księga Mormona „to jedyna księga, która 
zawiera w sobie obietnicę, że dzięki bo-
skiej mocy czytelnik może przekonać się z 
całą pewnością o jej prawdzie” („A Testi-
mony Vibrant and True”, Ensign, sierpień 
2005, str. 4).

Zarys
Moroni 1–6 Kiedy Moroni wędruje 
po kraju celem znalezienia bez-
piecznego miejsca, zapisuje ob-
rzędy i praktyki religijne Kościoła 
Jezusa Chrystusa. Obejmują one 
nadawanie daru Ducha Świętego, 
dokonywanie obrzędów kapłań-
skich, udzielanie sakramentu 
oraz warunki dostąpienia chrztu. 
Moroni omawia też duchowe 
pokrzepianie członków Kościoła 
oraz cele spotkań kościelnych, a 
także sposób ich prowadzenia.

Moroni 7 Moroni zapisuje ka-
zanie Mormona, który nauczał 
o Świetle Chrystusa, ważności 
prawych uczynków dokonywa-
nych z prawdziwym pragnieniem, 
odróżnianiu dobra od zła, trzyma-
niu się tego, co dobre, oraz relacji 
między wiarą, nadzieją i miłością 
bliźniego.

Moroni 8–9 Moroni zapisuje treść 
listów Mormona, w których wy-
jaśnia, dlaczego małe dzieci nie 
potrzebują chrztu i opisuje wielką 
niegodziwość panującą pośród 
Nefitów i Lamanitów.

Moroni 10 Moroni nawołuje 
wszystkich, którzy będą czytać 
Księgę Mormona, aby modlili się, 
by przekonać się o jej prawdzi-
wości, nie zaprzeczali mocy i 
darom Bożym oraz przystąpili 
do Chrystusa i stawali się w Nim 
doskonałymi.

WPROWADZENIE DO 

Księgi Moroniego
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Wprowadzenie
Po ukończeniu streszczenia płyt Etera Moroni uważał, 
że nie będzie już więcej pisać. Został jednak natchniony 
do tego, aby „więcej pisać. I może kiedyś zgodnie z 
wolą Pana będzie to miało wartość dla [jego] braci, 

Lamanitów” (Moroni 1:4). Jego słowa potwierdzają 
wierność Jezusowi Chrystusowi oraz opisują ważne 
obrzędy ewangelii.

LEKCJA 152

Moroni 1–3

Propozycje dotyczące nauczania

Moroni 1
Moroni wędruje po kraju, by zachować życie i kontynuować pisanie
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos następującej historii opowiedzianej przez 
pewną młodą kobietę, która w szkole broniła swoich przekonań:

„Mój nauczyciel stał przed klasą i mówił o fragmencie filmu, który mieliśmy obejrzeć. […] 
W nonszalancki sposób […] wyjaśnił, że […] film został określony jako film dla dorosłych. 
Byłam oszołomiona. […] Nigdy nie przypuszczałam, że coś takiego będzie miało miejsce.

Siedziałam i zastanawiałam się, co powinnam zrobić. Po głowie błąkała się myśl: prosi się 
nas, abyśmy nie oglądali obraźliwych filmów. Próbowałam usprawiedliwiać się tym, że je-
stem w szkole, że ten fragment, który mamy oglądać, będzie odpowiedni. Lecz myśl o tym, 
że nie powinno się oglądać takich filmów, pokonała usprawiedliwianie.

Powoli podniosłam rękę i na oczach całej klasy poprosiłam o możliwość opuszczenia sali 
na czas projekcji filmu. Czułam, że każdy na mnie patrzy, kiedy wstawałam i zabierałam 
książki. Widziałam wyraz ich twarzy; oni tego po prostu nie rozumieli.

Kiedy siedziałam na korytarzu, byłam bardzo szczęśliwa. Wiedziałam, że postąpiłam 
właściwie, bez względu na to, co mówili moi rówieśnicy czy nauczyciel. Czułam się też 
silniejsza. Wiedziałam, że nie muszę oglądać niewłaściwych treści filmu tylko dlatego, że 
pokazywał to nasz nauczyciel.

[…] Wierzę, że kiedy nadchodzą przeciwności i stawiamy im czoło, wychodzimy z tej próby 
silniejsi, niż gdybyśmy siedzieli i czekali, aż się sprawa zakończy.

Jest to wewnętrzna siła, którą mamy dzięki naszemu Zbawicielowi. Jeśli zwrócimy się ku 
Niemu w trudnych chwilach, staniemy się silniejsi. Nasza wiara w Niego pomoże nam 
zmierzyć się z przeciwnościami” (Catherine Hall, „Standing Up, Standing Out”, New Era, 
luty 2012, str. 11).

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu wersetów: Moroni 1:1–3 i poszukanie, jak Moroni 
trwał samotnie w wierze. Niech uczniowie opowiedzą, co znaleźli. Zastanów się nad zada-
niem poniższych pytań:

• Co dla was oznacza „nie [wyprzeć] się Chrystusa”?

• Kiedy wy lub ktoś, kogo znacie, wykazał się determinacją w naśladowaniu Jezusa Chrystusa 
w czasie przeciwności?

Wyjaśnij, że choć zachowanie Moroniego i młodej kobiety z przytoczonej historii są 
wspaniałymi przykładami tego, by trwać przy Chrystusie, każdy z nas może codziennie 
podejmować drobne decyzje, dzięki którym wykażemy się tą samą wiarą, posłuszeństwem 
i pragnieniem, by „nie [wyprzeć] się Chrystusa”.

• W jaki sposób możecie naśladować przykład Moroniego? (Uczniowie mogą zasugero-
wać, że nie wstydzą się ewangelii i jej norm, przestrzegają przykazań, ustanawiają dobry 
przykład i pozostają stali w świadectwie o Jezusie Chrystusie nawet w sytuacji, gdy inni 
tego nie robią).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 1:4. Poproś klasę, 
aby śledziła tekst i poszukała powodów, dla których Moroni postanowił pisać dalej. Kiedy 

Nauczanie 
poprzez Ducha
Podczas przygotowań 
i nauczania staraj się 
o przewodnictwo 
Ducha Świętego. Kiedy 
nauczyciel i uczeń są 
przez Niego prowadzeni, 
„ten, co naucza, i ten, co 
przyjmuje, rozumieją się 
nawzajem, i obydwaj są 
wzmocnieni i radują się 
razem” (NiP 50:22).
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uczniowie powiedzą, czego się dowiedzieli, zwróć uwagę, że Moroni pisał dla dobra po-
tomków tych, którzy nastawali na jego życie.

• Czego możemy się dowiedzieć z pragnienia Moroniego, którego celem było pomóc La-
manitom? (Możemy okazywać zobowiązanie do naśladowania Jezusa Chrystusa, kiedy 
postanawiamy okazać miłość naszym wrogom).

Wyjaśnij, że oddanie Moroniego Jezusowi Chrystusowi skłoniło go do zapisania kilku 
kluczowych aspektów dotyczących Kościoła, które — według niego — miały „wartość” 
(Moroni 1:4). Poproś uczniów, aby podczas studiowania zastanowili się, w jaki sposób 
rozdziały: Moroni 2–3 mogą stanowić dla nich wartość.

Moroni 2
Moroni zapisuje wskazówki Jezusa Chrystusa dotyczące nadawania daru 
Ducha Świętego
Poproś młodego mężczyznę, aby wyszedł na środek klasy. Poproś pozostałych uczniów, 
aby wyobrazili sobie tego młodego mężczyznę jako przyszłego pełnoetatowego misjonarza. 
On i jego kolega nauczali kogoś ewangelii i ta osoba postanowiła przyjąć chrzest. Młody 
mężczyzna został poproszony o dokonanie obrzędu konfirmacji, który obejmuje nadanie 
daru Ducha Świętego. Zadaj młodemu mężczyźnie następujące pytanie:

• Co mógłbyś zrobić, aby przygotować się do dokonania tego obrzędu? (Kiedy młody 
mężczyzna odpowie na pytanie, poproś resztę klasy, aby również podzieliła się swoimi 
przemyśleniami).

Wyjaśnij, że kiedy zmartwychwstały Zbawiciel odwiedził Nefitów, „dotknął ręką uczniów, 
których wybrał” i „dał im moc, by nadawali Ducha Świętego” (3 Nefi 18:36–37). Moroni 
zawarł w swoim zapisie niektóre ze wskazówek, jakich Zbawiciel udzielił dwunastu nefic-
kim uczniom na temat tego, jak nadawać dar Ducha Świętego. Poproś jednego z uczniów 
o przeczytanie na głos fragmentu: Moroni 2:1–3, zaś pozostali uczniowie niech odnajdą 
następujące informacje.

 1. Co powinna zrobić osoba dokonująca obrzędu, aby się do tego przygotować.

 2. Jak ma być dokonany ten obrzęd.

Kiedy uczeń przeczyta wersety, zadaj wszystkie poniższe pytania lub kilka z nich:

• Jakie kapłaństwo jest wymagane do nadawania daru Ducha Świętego (w tłum. ang. zob. 
przypis b do wersetu: Moroni 2:2)? (Kapłaństwo Melchizedeka). 

• Co powinien zrobić posiadacz Kapłaństwa Melchizedeka, aby przygotować się do nada-
nia daru Ducha Świętego? (Powinien „[zwrócić] się do Ojca w imię [Jezusa Chrystusa] 
w żarliwej modlitwie”).

• Jak, waszym zdaniem, modlitwa pomoże przygotować do dokonania obrzędu 
kapłańskiego?

• Jak ma być dokonany obrzęd konfirmacji? (Przez nałożenie rąk i w imię Jezusa Chrystusa. 
Wyjaśnij, że podczas dokonywania tego obrzędu część wypowiadanych przez posiadaczy 
Kapłaństwa Melchizedeka słów jest ściśle określona. Pełnoetatowi misjonarze dostają 
niewielkie podręczniki zawierające wskazówki na temat tego, jak dokonywać obrzędów 
i dawać błogosławieństwa kapłańskie).

Możesz podsumować to, czego do tej pory dowiedzieli się uczniowie, zapisując na tablicy 
następującą prawdę: Posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka nadają dar Ducha Świę-
tego przez nałożenie rąk ochrzczonym członkom Kościoła).

Moroni 3
Moroni zapisuje wskazówki Jezusa Chrystusa dotyczące ustanawiania kapłanów 
i nauczycieli
Dzień lub dwa dni przed poprowadzeniem tej lekcji możesz poprosić młodego mężczyznę, 
aby przygotował się do przeczytania na forum klasy swojej linii upoważnienia kapłańskiego. 
(Lub możesz przygotować się do przeczytania swojej linii upoważnienia lub linii kogoś z 
twojej rodziny albo przywódcy kapłańskiego z waszego okręgu czy gminy). Wyjaśnij, że linia 
upoważnienia kapłańskiego zawiera listę posiadaczy kapłaństwa aż do Jezusa Chrystusa. 
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Posiadacze Kapłaństwa Melchizedeka mogą poprosić o zapis swojej linii upoważnienia, 
kontaktując się z siedzibą główną Kościoła lub biurem administracyjnym na swoim obsza-
rze. Kościół nie przekazuje zapisu linii upoważnienia posiadaczom Kapłaństwa Aarona. Jeśli 
jednak posiadacz Kapłaństwa Aarona został ustanowiony przez posiadacza Kapłaństwa 
Melchizedeka, może poznać linię upoważnienia mężczyzny, który go ustanawiał.

Poproś ucznia o przeczytanie klasie swojej linii upoważnienia (lub odczytaj dane linii 
upoważnienia, którą przyniosłeś na lekcję). Poproś go, aby powiedział, co znaczy dla niego 
świadomość, że może prześledzić linię upoważnienia kapłańskiego bezpośrednio do Jezusa 
Chrystusa (lub podziel się własnymi uczuciami na temat tego, że posiadacze kapłaństwa 
mogą prześledzić swoją linię aż do Zbawiciela).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, że upoważnienie do wykonywania wszystkich obowiązków 
kapłańskich pochodzi od Jezusa Chrystusa i Ojca Niebieskiego, poproś jednego z uczniów o 
przeczytanie wypowiedzi 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 uznawany 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 przewodniczy i 
proroka, który przewodniczy nam wszystkim. Linia ta ciągnie się w nieprzerwanym łań-
cuchu do usługujących aniołów, którzy zostali przysłani sprzed oblicza samego Syna Boga, 
niosąc nam ten nieporównywalny dar niebios” („Nasza najbardziej charakterystyczna 
cecha”, Ensign lub Liahona, maj 2005, str. 44).

• Dlaczego ważne jest, abyśmy wiedzieli, że każdy posiadacz kapłaństwa w tym Kościele 
może prześledzić swoja linię upoważnienia aż do Jezusa Chrystusa?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Moroni 3:1–4. Poproś, aby reszta 
klasy śledziła tekst, dowiadując się, jak ustanawia się mężczyzn do urzędów kapłańskich.

• Jak ustanawia się mężczyzn do urzędów kapłańskich? (Mężczyźni są ustanawiani do 
urzędów kapłańskich poprzez nałożenie rąk przez tych, którzy mają upoważnienie).

• Dlaczego ważne jest, aby ustanowienia do urzędu kapłańskiego dokonał ktoś, kto 
dzierży ten sam lub wyższy urząd w kapłaństwie?

Poproś posiadaczy kapłańskich w klasie, aby pokrótce wyjaśnili, jakie są ich obowiązki 
kapłańskie. Zapytaj uczniów:

• Kiedy byliście błogosławieni, ponieważ posiadacz kapłaństwa wypełniał swoje obowiązki?

Poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi uczuciami na temat tego, jak kapłaństwo 
błogosławi ich życie. Możesz podzielić się tym, jak twoje życie zostało pobłogosławione 
dzięki kapłaństwu.

Omówienie fragmentów do opanowania
Daj uczniom listę 25 fragmentów do opanowania z Księgi Mormona i połowę kartki. 
Poproś uczniów o zapisanie na niej liczb: 1, 2 i 3. Następnie przeczytaj poniższe przykłady 
(lub przygotuj własne, które mogą mieć większy związek z potrzebami i zainteresowaniami 
twoich uczniów). Niech uczniowie zapiszą obok każdej liczby fragment do opanowania, 
który — ich zdaniem — najlepiej pasuje do przeczytanego przykładu. Następnie poproś, 
aby przedstawili swoje odpowiedzi. Ponieważ może być więcej niż jedna pasująca odpo-
wiedź, poproś uczniów, aby wyjaśnili, dlaczego wybrali ten konkretny fragment.

 1. Staracie się znaleźć siłę do przezwyciężenia szczególnie trudnej pokusy. (Przykładowe 
odpowiedzi: Helaman 5:12 i 3 Nefi 18:15, 20–21).

 2. Podczas studiowania pism świętych i zastanawiania się nad wyzwaniami, które pojawiają 
się w waszym życiu, otrzymujecie wskazówkę, co robić. (Przykładowa odpowiedź: 2 Nefi 
32:3).

 3. Odczuwacie presję ze strony niektórych przyjaciół, by wziąć udział w czymś, co nie jest 
zgodne z przykazaniami Bożymi. Mówią wam, że przecież jesteście młodzi i musicie się 
bawić. (Przykładowe odpowiedzi: Mosjasz 4:30; Alma 37:35; 41:10).
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Wprowadzenie
Moroni zapisał wskazówki, jakich Zbawiciel udzielił 
Nefitom w sprawie udzielania sakramentu, łącznie z 

modlitwami, których posiadacze kapłaństwa mają uży-
wać podczas błogosławienia chleba i wina.

LEKCJA 153

Moroni 4–5

Propozycje dotyczące nauczania

Moroni 4–5
Moroni wyjaśnia, w jaki sposób ma być udzielany sakrament
Jeśli jest to możliwe, pokaż tacki sakramentalne na chleb i wodę. (Jeśli uznasz za właściwe po-
kazanie tych przedmiotów, nie powinieneś w żaden sposób kopiować obrzędu sakramentu). 
Daj uczniom kartkę i poproś, aby na ile potrafią, zapisali z pamięci jedną z modlitw sakramen-
talnych. Po wyznaczonym czasie wyjaśnij, że w ramach swojego zapisu Moroni zamieścił dane 
przez Pana modlitwy wypowiadane podczas błogosławienia sakramentu. Niech zajrzą do wer-
setów: Moroni 4:3 lub Moroni 5:2 i sprawdzą swoje odpowiedzi. Następnie zapytaj:

• Jak byście wyjaśnili znaczenie sakramentu i jego ważność dla was, gdyby przyjaciel 
innego wyznania postanowił wziąć udział w spotkaniu sakramentalnym razem z wami?

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu jednego z celów sakramentu, poproś jednego z 
uczniów o przeczytanie na głos wersetów: Moroni 4:1–3, a drugiego o przeczytanie frag-
mentu: Moroni 5:1–2. Poproś uczniów o znalezienie wyrażeń we fragmentach: Moroni 
4:3 i Moroni 5:2, które wyjaśniają, co symbolizują sakramentalny chleb i woda. Możesz 
zaproponować uczniom, aby zaznaczyli ten fragment w swoich pismach świętych. (Możesz 
przypomnieć klasie, że dzisiaj w Kościele podczas sakramentu używamy wody zamiast 
wina, na co zezwoliło objawienie dane Józefowi Smithowi [zob. NiP 27:2]).

• Co symbolizuje chleb? (Ciało Jezusa Chrystusa. Zob. Ew. Mateusza 26:26; 3 Nefi 18:6–7).

• Co symbolizuje woda? (Krew Jezusa Chrystusa. Zob. Ew. Mateusza 26:27–28; 3 Nefi 18:8–11).

• Dlaczego ciało i krew Zbawiciela są dla nas ważne? (Kiedy uczniowie odpowiedzą 
na to pytanie, powinni wspomnieć o fizycznym cierpieniu Zbawiciela i Jego śmierci 
na krzyżu. Powinni powiedzieć też o Zmartwychwstaniu, kiedy Jego ciało na powrót 
połączyło się z Jego duchem trzy dni po tym, jak umarł. Powinni też wspomnieć o Jego 
wielkim duchowym cierpieniu i bólu, kiedy wziął na siebie nasze grzechy, co sprawiło, 
że krwawił z każdego poru. Ponieważ zaznał śmierci fizycznej, wszyscy ludzie zmar-
twychwstaną. Jako że cierpiał za nasze grzechy, możemy dostąpić wybaczenia, kiedy 
odpokutujemy).

Zapisz na tablicy poniższe zdanie do uzupełnienia: Symbole sakramentu pomagają nam 
pamiętać… Zapytaj uczniów, jak by podsumowali ten ważny cel sakramentu. Później 
uzupełnij zdanie na tablicy w następujący sposób: Symbole sakramentu pomagają nam 
pamiętać o Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa.

Poproś uczniów, aby zastanowili się nad następującym pytaniem zadanym 
przez Starszego Davida B. Haighta z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Jak nam, jako członkom Kościoła, udaje się pamiętać naszego Pana i Zba-
wiciela, Jego ofiarę i nasz dług wdzięczności wobec Niego?” („Remembering 
the Savior’s Atonement”, Ensign, kwiecień 1988, str. 7).

• Co możemy zrobić, aby skupić się podczas sakramentu na wspominaniu 
Zadośćuczynienia?

• Czego doświadczyliście, kiedy szczerze rozważaliście Zadośćuczynienie Zbawiciela pod-
czas sakramentu?

Kiedy uczniowie podzielą się swoimi spostrzeżeniami, poproś, aby zapisali w notatnikach 
lub dziennikach do studiowania pism świętych, w jaki sposób mogą skupić swe myśli na 

Zapraszanie Ducha 
Świętego, aby 
świadczył o prawdzie
Kiedy pomagasz 
uczniom w rozpoznaniu 
i zrozumieniu zasad i 
doktryn ewangelii, na-
uczaj ich w taki sposób, 
który zaprosi Ducha 
Świętego, aby świad-
czył o prawdzie. Gdy 
zdobędą już duchowe 
świadectwo o doktrynie 
ewangelii, będzie bar-
dziej prawdopodobne, 
że podejmą działania i w 
większym stopniu będą 
żyć zgodnie z ewangelią.
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Zadośćuczynieniu, gdy będą następnym razem przyjmować sakrament. (Możesz poprosić 
kilkoro uczniów, aby podzielili się tym, co zapisali).

Aby pomóc uczniom zrozumieć dodatkowe cele sakramentu, przed lekcją narysuj na 
tablicy poniższą tabelę, pomijając odpowiedzi znajdujące się w nawiasach. Poproś uczniów, 
aby przerysowali ją do swoich notatników lub dzienników do studiowania.

Co, zgodnie z przymierzem, 
zobowiązuję się robić

Co, moim zdaniem, ozna-
cza dochowanie tej części 
przymierza

Co mogę zrobić, aby dochować 
tej części przymierza

 1. (Być gotowym do wzięcia na 
siebie imienia Pana)

 2. (Zawsze o Nim pamiętać)

 3. (Przestrzegać Jego 
przykazań)

Przypomnij uczniom, że kiedy przyjmujemy sakrament, zawieramy z Bogiem przymierza, 
czyli święte umowy. Poproś uczniów, aby przejrzeli po cichu fragment: Moroni 4:3–5. Niech 
w pierwszej kolumnie tabelki zapiszą trzy obietnice, jakie składają, przyjmując sakrament. 
Poproś, aby sprawdzili swoje odpowiedzi z kimś, kto siedzi obok. Następnie poproś, aby 
indywidualnie wypełnili drugą kolumnę. Kiedy upłynie wyznaczony czas na przygotowa-
nie, poproś kilkoro uczniów o podzielenie się tym, co zapisali. Gdy uczniowie będą mówić, 
co zapisali, wykorzystaj część lub całość poniższych materiałów, aby pomóc im pogłębić 
zrozumienie każdej części przymierza.

Aby pomóc uczniom w pogłębieniu zrozumienia tego, co to znaczy wziąć na siebie imię 
Jezusa Chrystusa, poproś jednego z uczniów o przeczytanie następującej wypowiedzi Pre-
zydenta Henry’ego B. Eyringa z Rady Prezydenta Kościoła:

„Obiecujemy wziąć na siebie Jego imię. Oznacza to, że musimy czuć przyna-
leżność do Niego. Będzie On na pierwszym miejscu w naszym życiu. Bę-
dziemy chcieli tego, czego On chce, a nie tego, czego my chcemy, czy tego, 
czego uczy nas świat, byśmy chcieli” („That We May Be One”, Ensign, maj 
1998, str. 67).

Wyjaśnij, że kiedy poświadczamy naszą gotowość do wzięcia na siebie 
imienia Jezusa Chrystusa, zobowiązujemy się żyć jak Jego uczniowie. Obiecujemy, że nie 
przyniesiemy wstydu ani ujmy temu imieniu. Zobowiązujemy się do służenia Jemu oraz 
naszym bliźnim. Pokazujemy też, że chcemy identyfikować się z Nim i z Jego Kościołem.

• Jak staraliście się okazywać swą gotowość do wzięcia na siebie imienia Pana? Jak wpły-
nęło to na wasze życie?

Poproś uczniów, aby porównali modlitwę błogosławienia chleba znajdującą się w wersecie: 
Moroni 4:3 z modlitwą błogosławienia wina z wersetu: Moroni 5:2. Zapytaj, jakie zauwa-
żyli różnice i podobieństwa. Zwróć uwagę, że obietnica, aby „zawsze o Nim pamiętać”, 
znajduje się w obu modlitwach.

• Jak sądzicie, co to znaczy „zawsze o Nim pamiętać”?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie słów Starszego D. Todda Christoffersona z Kwo-
rum Dwunastu Apostołów. Poproś klasę, aby wsłuchała się w te słowa i dowiedziała się, co 
możemy robić, aby zawsze pamiętać o Zbawicielu.

„Na pierwszym miejscu powinny znaleźć się te rzeczy, które umożliwiają 
stałe pamiętanie o Nim — częste modlitwy i studiowanie pism świętych, 
wnikliwe studiowanie nauk apostołów, cotygodniowe przygotowanie do 
godnego przyjęcia sakramentu, oddawanie czci w każdą niedzielę oraz 
zapisywanie i zapamiętywanie tego, czego Duch i doświadczenie uczą nas 
o byciu uczniami.

Mogą wam przyjść na myśl również inne rzeczy, ważne dla was osobiście w danym mo-
mencie waszego życia. […]
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[…] Mogę poświadczyć, że z czasem nasze pragnienie i zdolność, by zawsze pamiętać o 
Zbawicielu i podążać za Nim, będą wzrastać. Powinniśmy cierpliwie dążyć do tego celu i 
zawsze modlić się o umiejętność rozróżnienia oraz boską pomoc, której tak potrzebujemy” 
(„Zawsze o Nim pamiętać” Ensign, kwiecień 2011, str. 51).

• Co robicie, aby „zawsze o Nim pamiętać”?

• W jaki sposób ciągłe pamiętanie o Nim pomaga nam w dotrzymywaniu pozostałych 
części przymierza?

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, abyśmy co tydzień przyjmowali sakrament?

Aby podkreślić, że obiecujemy przestrzegać przykazań, poproś jednego z uczniów o prze-
czytanie poniższego fragmentu broszury Dla wzmocnienia młodzieży:

„Twój Ojciec Niebieski dał ci wolną wolę, zdolność wybierania między dobrem a złem 
i działania we własnym imieniu. Obok daru życia, prawo do decydowania o sobie jest 
jednym z najwspanialszych darów, jakie Bóg ci dał. Kiedy jesteś tu, na ziemi, podlegasz 
próbom, które mają sprawdzić, czy kochasz Boga, jeśli dobrowolnie przestrzegasz Jego 
przykazań” (Dla wzmocnienia młodzieży [2011], str. 2).

• Co robicie każdego dnia, co pomaga wam w przestrzeganiu przykazań Bożych?

Kiedy uczniowie omówią obietnice, jakie odnawiają co tydzień poprzez sakrament, 
poproś, aby w trzeciej kolumnie tabeli zapisali jedną rzecz, jaką zrobią w ciągu tygodnia, 
aby w większym stopniu dochować każdej z części przymierza. Poproś, aby podzielili się 
kilkoma pomysłami (ale upewnij się, że rozumieją, iż nie powinni dzielić się niczym, co 
jest zbyt osobiste lub prywatne).

Wyjaśnij, że kiedy dotrzymujemy przymierzy, jakie zawieramy z Panem, On obiecuje błogo-
sławić nas (zob. NiP 82:10). Niech uczniowie przestudiują fragmenty: Moroni 4:3 i Moroni 
5:2 i odszukają, co obiecuje Pan, jeśli będziemy przestrzegać obietnic, które odnawiamy 
podczas przyjmowania sakramentu. Zapisz na tablicy pod tabelą poniższe zdanie do 
uzupełnienia: Kiedy wiernie dotrzymujemy przymierza sakramentu… Poproś uczniów, aby 
uzupełnili zdanie w oparciu o to, czego się dowiedzieli z wersetów: Moroni 4:3 i Moroni 
5:2. (Jednym ze sposobów na dokończenie zdania jest: Kiedy wiernie dotrzymujemy 
przymierza sakramentu, zawsze możemy mieć ze sobą Ducha Pana).

• W jaki sposób obietnica, że Duch może być zawsze z nami, warta jest naszych wysiłków 
wkładanych w dochowywanie tego przymierza?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej wypowiedzi Starszego 
Davida A. Bednara z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś, aby uczniowie 
wsłuchali się, co może zrobić dla nas Duch.

„Duch Pana może być naszym przewodnikiem i będziemy błogosławieni 
poprzez wskazówki i instrukcje oraz duchową ochronę w czasie naszej ziem-
skiej wędrówki” („Aby zawsze mogli mieć z sobą Jego Ducha”, Ensign lub 

Liahona, maj 2006, str. 31).

• Kiedy otrzymaliście przewodnictwo, kierownictwo, wskazówki lub ochronę dzięki towa-
rzystwu Ducha Świętego? (Kiedy uczniowie podzielą się już swoimi doświadczeniami, ty 
też możesz to zrobić).

• Każdego tygodnia podczas sakramentu mamy możliwość zastanowienia się, jak sobie 
radzimy z dochowywaniem przymierza opisanego w modlitwach sakramentalnych. W 
jaki sposób pomoże to nam w wysiłkach, aby zawsze mieć z sobą Ducha?

• Która część modlitw sakramentalnych ma dla was szczególne znaczenie, po tym czego 
dowiedzieliście się dziś na temat przyjmowania sakramentu? Dlaczego?

Zachęć uczniów, aby rozmyślali nad Zadośćuczynieniem Zbawiciela, kiedy przyjmują 
sakrament. Poproś, aby przejrzeli swoje tabelki i pełniej realizowali pomysły na docho-
wywanie przymierza sakramentalnego. Przypomnij uczniom o obietnicy, jaką złożył nam 
Pan, kiedy dochowujemy tego przymierza: zawsze będziemy mieć z sobą Jego Ducha. 
Złóż świadectwo o błogosławieństwach, jakie będą częścią naszego życia, jeśli będziemy 
pamiętać o przymierzu, jakie zawieramy każdego tygodnia podczas przyjmowania sakra-
mentu, i dochowywać go.
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Omówienie fragmentów do opanowania
Możesz zaplanować końcowy sprawdzian z fragmentów do opanowania lub powtórzyć 
ćwiczenia, aby utrwalić ich biegłość w posługiwaniu się wybranymi fragmentami z Księgi 
Mormona. Podejmij decyzję, w jaki sposób chciałbyś sprawdzić ich wiedzę i zaplanuj 
ćwiczenia, które spełnią ten cel. Możesz przygotować testy polegające na dopasowywaniu 
fragmentów lub uzupełnianiu odsyłaczy, kluczowych słów czy sytuacji albo możesz spraw-
dzić, jak uczniowie zapamiętali poszczególne fragmenty wyuczone na pamięć. Jeszcze 
innym sposobem będzie przydzielenie każdemu uczniowi przygotowania krótkiej lekcji 
lub przemówienia z wykorzystaniem fragmentu do opanowania jako głównego źródła, na 
którym się będzie opierać. Bez względu na to, jaką formę ćwiczeń wybierzesz, daj uczniom 
czas na przestudiowanie fragmentów i przygotowanie się. Długość dzisiejszej lekcji może 
pozwolić na rozpoczęcie przygotowań.
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Wprowadzenie
Kiedy Moroni kończył swoje zapisy na płytach, wyjaśnił, 
czym powinny charakteryzować się osoby chcące dostą-
pić 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.

LEKCJA 154

Moroni 6

Propozycje dotyczące nauczania

Moroni 6:1–3
Moroni podaje wymagania związane z przyjęciem chrztu
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że mają siedmioletniego brata, który za kilka miesięcy 
będzie miał osiem lat. Ich rodzice poprosili, aby poprowadzili lekcję na domowym wieczo-
rze rodzinnym na temat tego, jak przygotować się do chrztu. Zachęć kilkoro uczniów, aby 
powiedzieli, czego by nauczali, by pomóc młodszemu rodzeństwu w przygotowaniu się do 
tego obrzędu.

Wyjaśnij, że rozdział: Moroni 6 zawiera opis przygotowany przez Moroniego zawierający 
wymagania związane z przystąpieniem do chrztu. Poproś uczniów o przeczytanie po cichu 
wersetów: Moroni 6:1–3 i odszukanie, jakie są wymagania związane z chrztem. Następnie 
poproś uczniów, aby podzielili się tym, co znaleźli. Zastanów się nad zadaniem poniższych 
pytań:

• Jak myślicie, co to znaczy, że osoby chcące przyjąć chrzest mają „przez swoje czyny [wy-
kazać], że są tego godni”? (Mają żyć, będąc posłuszni przykazaniom Boga, okazując, że 
są gotowi do zawarcia i dotrzymania przymierza chrztu).

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, aby taka osoba przed chrztem przyszła „ze skruchą w 
sercu i w pokorze ducha”? (Możesz wyjaśnić, że wyrażenie „skrucha w sercu i pokorny 
duch” odnosi się do pokory danej osoby i jej chęci odpokutowania oraz przestrzegania 
przykazań Pana).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Moroni 6:3, a pozostali 
uczniowie niech odszukają, co podczas chrztu zobowiązujemy się zrobić. Uczniowie 
powinni rozpoznać następującą prawdę: Poprzez chrzest zawieramy przymierze, że 
weźmiemy na siebie imię Jezusa Chrystusa i będziemy służyć Mu do końca. (Możesz 
poprosić uczniów, aby przypomnieli, czego się dowiedzieli na poprzedniej lekcji na temat 
tego, co to znaczy wziąć na siebie imię Jezusa Chrystusa).

• Na podstawie własnego doświadczenia powiedzcie, dlaczego osoba, która chce być 
ochrzczona, musi odczuwać determinację, by do końca służyć Jezusowi Chrystusowi.

• Co robicie, aby zachować i wzmacniać swoją determinację, by służyć Panu?

Moroni 6:4
Moroni wyjaśnia, w jaki sposób troszczyć się o członków Kościoła i odżywiać 
ich duchowo
Powiedz uczniom, że po tym, jak Moroni opisał wymagania związane z chrztem, wyjaśnił, 
co robiono w jego czasach, aby pomóc nowo ochrzczonym osobom pozostać wiernymi ich 
przymierzom. Poproś, aby uczniowie przeczytali po cichu werset: Moroni 6:4 i dowiedzieli 
się, co zrobili członkowie Kościoła, aby pomóc nowo nawróconym. Poproś uczniów, aby 
opowiedzieli o tym, co znaleźli. Zapisz ich odpowiedzi na tablicy.

Poproś uczniów, aby podsumowali, czego werset: Moroni 6:4 naucza na temat naszych 
obowiązków względem innych członków Kościoła — szczególnie nowych członków. 
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(Uczniowie mogą odpowiedzieć w następujący sposób: Mamy obowiązek pamiętać 
o innych członkach Kościoła i odżywiać ich duchowo słowem Bożym. Mogą też 
powiedzieć, że powinniśmy ciągle pomagać sobie nawzajem pamiętać o modli-
twie oraz powinniśmy pomagać sobie wzajemnie polegać na Zbawicielu i Jego 
Zadośćuczynieniu).

• W jaki sposób możemy wypełniać nasz obowiązek, by pamiętać o sobie nawzajem?

• W jaki sposób odżywiamy się wzajemnie „dobrym słowem Bożym”?

• Jakie błogosławieństwa płyną z tego, że jest się odżywianym słowem Bożym?

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego Jeffreya R. Hollanda z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„Większość ludzi nie przychodzi 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 skrócie, 
pragną być nakarmieni dobrym słowem Bożym, wzmocnieni mocą z niebios. 
Ci z nas, którzy zostali powołani, by przemawiać, nauczać czy przewodzić, 

mają obowiązek im to zapewnić, najlepiej jak tylko potrafią” („A Teacher Come from God”, 
Ensign, maj 1998, str. 26).

Poproś uczniów, aby pomyśleli o ludziach, którzy wkładają lub włożyli wysiłek w to, by o 
nich pamiętać i odżywiać ich pod względem duchowym. Zapytaj, czy kiedykolwiek pomy-
śleli o tych wszystkich ludziach, którzy się za nich modlili, którzy przygotowywali dla nich 
lekcje, zachęcali ich do aktywności w Kościele i pomagali im przejść przez wyzwania, z 
jakimi się zmagali. Zachęć kilkoro uczniów do opowiedzenia o tym, jak byli błogosławieni 
dzięki temu, że ktoś pamiętał o nich i odżywiał ich słowem Bożym. Możesz dać uczniom 
czas na napisanie listu z podziękowaniem do tych, którzy im pomogli.

Poproś, aby zastanowili się nad konkretnymi osobami, o których, zgodnie z wolą Pana, 
powinni pamiętać lub których powinni odżywiać duchowo. Zachęć uczniów, aby zapisali 
w notatnikach lub dziennikach do studiowania, co mogą robić, aby lepiej wypełniać swoje 
obowiązki względem innych członków Kościoła. Zachęć ich, aby zwrócili szczególną uwagę 
na potrzeby nowych członków.

Moroni 6:5–9
Moroni opisuje cele spotkań kościelnych oraz w jaki sposób powinny być one 
prowadzone
Poproś uczniów, aby wyobrazili sobie, że każdy z nich jest rodzicem młodego mężczyzny 
lub młodej kobiety, którzy od kilku tygodni mówią, że nie będą chodzić do kościoła, bo 
wydaje się to nie mieć sensu i jest nudne. Poproś, by zastanowili się, co mogliby powie-
dzieć, aby zachęcić nastolatki do pójścia do kościoła oraz jak mogliby pomóc im zrozumieć 
właściwe powody regularnego chodzenia do kościoła.

Zapisz na tablicy poniższe zdanie do uzupełnienia.

Jako członkowie Kościoła mamy się często spotykać, aby…

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 6:5. Niech pozostali 
uczniowie śledzą tekst i odszukają, jak można uzupełnić zdanie zapisane na tablicy. Kiedy 
uczniowie będą opowiadać o tym, co znaleźli, zapisuj ich odpowiedzi na tablicy. Ich odpo-
wiedzi mogą zawierać następujące prawdy:

Jako członkowie Kościoła mamy się często spotykać, aby pościć i modlić się.

Jako członkowie Kościoła mamy się często spotykać, aby wzmacniać się nawzajem 
pod względem duchowym.

Jako członkowie Kościoła mamy się często spotykać, aby przyjmować sakrament 
na pamiątkę Jezusa.

Starszy Dallin H. Oaks z Kworum Dwunastu Apostołów przytoczył fragment listu, jaki 
dostał od przyjaciela, który dowiedział się, w jaki sposób odnaleźć radość w uczęszczaniu 
do kościoła:
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„Wiele lat temu zmieniłem swoje nastawienie 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. […]

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” (cyt. 
w: „Bezinteresowna służba”, Ensign lub Liahona, maj 2009, str. 96).

Kiedy myślisz o potrzebach uczniów swojej klasy, zastanów się nad zadaniem kilku lub 
wszystkich pytań, które pomogą im przeanalizować i zastosować zasady, jakie znaleźli we 
fragmencie: Moroni 6:5–6:

• Jakie doświadczenia uczą was o ważności modlenia się i poszczenia razem z członkami 
waszego okręgu lub gminy?

• Jak myślicie, co to znaczy, że mamy zwracać się do siebie „w trosce o dobro swych 
dusz”? (Moroni 6:5). Jak to robimy w kościele?

• W jaki sposób nasze doświadczenia w kościele mogłyby być inne, gdybyśmy przychodzili 
z pragnieniem wzmacniania innych pod względem duchowym?

• O czym możemy pamiętać, myśląc o Zbawicielu podczas przyjmowania sakramentu? W 
jaki sposób przyjmowanie sakramentu pomaga nam pamiętać o Nim przez cały tydzień?

• W jaki sposób chodzenie do kościoła z myślą o celach, jakie omawialiśmy, pomaga nam 
„[utrzymać] się na dobrej drodze”? (Moroni 6:4). Co możecie zrobić, aby zachęcić innych 
młodych ludzi do chodzenia na spotkania kościelne?

Przeczytaj na głos poniższą wypowiedź Prezydenta Josepha Fieldinga Smitha:

„W Syjonie nie ma miejsca dla umyślnego grzesznika. Jest miejsce dla 
skruszonego grzesznika, dla człowieka, który odwrócił się od niegodziwości 
i zabiega o życie wieczne i światło Ewangelii” (w: Conference Report, 
kwiecień 1915, str. 120). 

Następnie poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Moroni 6:7–8 
i poszukali, czego przywódcy kościelni „pilnie strzegli” w czasach Moroniego. 

Poproś uczniów, by opowiedzieli o tym, czego się dowiedzieli. Możesz wyjaśnić, że w tym 
wersecie wyrażenie „wymazywano […] imię” odnosi się do ekskomuniki. Jeśli członkowie 
Kościoła popełniają grzech i nie dokonują pokuty, mogą być ekskomunikowani, czyli mogą 
utracić członkostwo w Kościele oraz błogosławieństwa swoich przymierzy.

• Jakie są niektóre z rzeczy, jakie robią dzisiejsi przywódcy Kościoła, aby pomóc nam 
w unikaniu nieprawości?

• Jaka obietnica — zgodnie z wersetem: Moroni 6:8 — wypełni się, jeśli szczerze odpoku-
tujemy za nasze grzechy? (Tak często, jak ze szczerym pragnieniem będziemy odpo-
kutowywać i dążyć do uzyskania wybaczenia, tak często będzie nam wybaczone).

Poproś uczniów, aby zastanowili się, kiedy mieli okazję odczuć Ducha Świętego podczas 
regularnych spotkań kościelnych w niedzielę (na przykład, podczas modlitw, sakramentu, 
w czasie przemówień lub lekcji, podczas śpiewania hymnu lub zastanawiania się nad 
fragmentem z pisma świętego w czasie lekcji). Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał 
na głos fragment: Moroni 6:9. Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, 
jaką rolę powinien odgrywać Duch Święty podczas naszych spotkań.

• Jaką prawdę poznajemy w wersecie: Moroni 6:9 na temat tego, jak powinny być prowa-
dzone spotkania kościelne? (Spotkania kościelne mają być prowadzone mocą Ducha 
Świętego).

• Kiedy czuliście, że spotkanie kościelne było kierowane mocą Ducha Świętego?

Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób ta prawda odnosi się do wszystkich aspek-
tów naszych spotkań kościelnych, poproś, aby wyobrazili sobie, że znajdują się w poniż-
szych sytuacjach. (Możesz napisać je na tablicy przed lekcją lub przygotować materiały do 
rozdania). Zachęć uczniów, aby wyjaśnili, w jaki sposób zasada odnaleziona w wersecie: 
Moroni 6:9 może odnosić się do każdej z tych sytuacji.

 1. Poproszono cię o przemówienie podczas spotkania sakramentalnego na temat Zadość-
uczynienia Jezusa Chrystusa.
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 2. Poproszono cię o zaplanowanie prezentacji muzycznej na nadchodzące spotkanie 
sakramentalne.

 3. Podczas spotkania, na którym są składane świadectwa, siedzisz na swoim miejscu i czu-
jesz podszept, że masz podzielić się swoim świadectwem, ale nie jesteś pewien, co powi-
nieneś powiedzieć.

Przypomnij uczniom, że podczas tej lekcji poprosiłeś, by zastanowili się, co mogliby po-
wiedzieć rodzice, aby zachęcić młodego mężczyznę lub młodą kobietę do chodzenia do 
kościoła. Na zakończenie lekcji poproś uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami. 
Następnie podziel się swoim świadectwem na temat błogosławieństw wynikających z 
uczęszczania do kościoła i innych zasad, które dziś omawialiście.
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Wprowadzenie
Moroni zapisał kazanie, które jego ojciec, Mormon, 
wygłosił wiele lat wcześniej. Lekcja ta omawia pierwszą 
część owego kazania, w którym Mormon nauczał o 

robieniu dobrych uczynków ze szczerym pragnieniem i 
o tym, jak możemy odróżniać dobro od zła. Lekcja 156. 
omawia pozostałą część kazania.

LEKCJA 155

Moroni 7:1–19

Propozycje dotyczące nauczania

Moroni 7:1–11
Mormon naucza naśladowców Jezusa Chrystusa, aby czynili dobro ze szczerym 
pragnieniem
Pokaż kawałek owocu, który z zewnątrz wygląda na dobry.

• Czy kiedykolwiek spotkaliście się z sytuacją, kiedy owoc nie był tak dobry wewnątrz, na 
jaki wyglądał z zewnątrz? (Poproś kilku uczniów, aby podzielili się swoimi przykładami. 
Możesz również opowiedzieć o własnym doświadczeniu).

• Na jakie sposoby człowiek może być podobny do kawałka owocu, który dobrze wygląda 
na zewnątrz, ale w środku jest zepsuty?

Wyjaśnij, że Moroni zapisał słowa swojego ojca, Mormona, na temat ważności bycia 
prawym w sercu, jak i czynienia dobra. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos 
fragment: Moroni 7:2–3, a pozostali uczniowie niech odszukają, do jakiej grupy przemawiał 
Mormon. (Mówił do członków Kościoła).

Kiedy opowiedzą, czego się dowiedzieli, poproś jednego z uczniów o przeczytanie na 
głos fragmentu: Moroni 7:4–5. Poproś pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i powiedzieli, 
skąd Mormon wiedział, że ci ludzie byli „miłującymi pokój naśladowcami Chrystusa” 
(Moroni 7:3).

Zapisz na tablicy wyrażenie: szczere pragnienie.

• Jak myślicie, co oznacza to wyrażenie?

Kiedy uczniowie będą omawiać to pytanie, możesz poprosić jednego z nich, aby przeczytał 
poniższe wyjaśnienie Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Nie tylko musimy czynić to, co jest prawe. Musimy tak działać z prawych 
powodów. Jest na to współczesne określenie: w dobrej wierze. Pisma święte 
często oddają właściwe nastawienie umysłu słowami: z prawdziwym zamia-
rem serca lub ze szczerym pragnieniem.

Pisma święte mówią w jasny sposób, że Bóg rozumie nasze motywy i sto-
sownie osądzi nasze uczynki” (Pure in Heart [1988], str. 15).

Poproś uczniów, aby po cichu zbadali fragment: Moroni 7:6–10 i odszukali, przed czym Pan 
ostrzega ludzi, którzy czynią dobro, nie mając szczerego pragnienia.

• Przed czym Pan ostrzegał tych, którzy czynią dobro bez szczerego pragnienia? (Ostrze-
gał, że ich uczynki na nic się im nie zdadzą i będą im policzone jako złe, a nie dobre).

• Jakich zasad możemy się nauczyć z tych wersetów? (Gdy uczniowie będą udzielać 
różnych odpowiedzi, pomóż im rozpoznać następującą zasadę: Abyśmy byli błogosła-
wieni za dobre uczynki, musimy działać, mając szczere pragnienie).

• Jak myślicie, dlaczego — oprócz pragnienia błogosławieństw od Pana — ważne jest, aby 
czynić dobro ze szczerym pragnieniem?

• Jaką zauważyliście różnicę, kiedy czyniliście dobro ze szczerym pragnieniem?

Postępowanie zgodne 
z podszeptami 
Ducha Świętego
Podejmując decyzję, ja-
kie zasady i doktryny na-
leży podkreślić podczas 
lekcji, nieustannie dąż 
do uzyskania przewod-
nictwa Ducha Świętego.
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Zwróć uwagę, że Mormon zachęca nas, abyśmy modlili się szczerze (zob. 
Moroni 7:9). Poproś jednego z uczniów o przeczytanie poniższej rady 
Prezydenta Brighama Younga:

„Nie ma znaczenia czy wy lub ja mamy ochotę się pomodlić. Gdy przycho-
dzi 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).

• W jaki sposób możemy postanowić, że będziemy się modlić, nawet kiedy nie czujemy, 
że doprowadzi nas to do szczerej modlitwy?

• W jaki sposób rada Prezydenta Brighama Younga może odnosić się do przestrzegania 
innych przykazań, nie tylko do modlitwy? (Jeśli uczniowie będą mieli trudności z od-
powiedzią na to pytanie, możesz podzielić się poniższym przykładem: Niektórzy ludzie 
mogą nie przychodzić do kościoła ze szczerym pragnieniem. Jednak jeśli nadal będą 
przychodzić do kościoła i czynić wszystko, co w ich mocy, aby uczestniczyć w spotka-
niach i oddawać Bogu cześć, doznają czegoś, co pomoże im odnaleźć radość w przy-
chodzeniu do kościoła. Zmienią się powody, dla których przychodzą. Będą przychodzili, 
ponieważ chcą tu być — chcą oddawać Bogu cześć, odnawiać przymierza i służyć 
bliźnim).

Aby pomóc uczniom w zastosowaniu nauk Mormona dotyczących czynienia dobra ze 
szczerym pragnieniem, przed lekcją przygotuj następujące ćwiczenie: Przygotuj kilka 
niewielkich kartek. Na każdej z nich napisz jakieś przykazanie. Może to być na przykład: 
post, płacenie dziesięciny, służenie bliźnim, studiowanie pism świętych, szanowanie ro-
dziców i inne przykazania, które — twoim zdaniem — mogą być pomoce uczniom. Włóż 
kartki do pojemnika.

Poproś jednego z uczniów, aby wyszedł na środek klasy. Niech wyciągnie jedną kartkę 
z pojemnika i przeczyta ją klasie. Następnie poproś uczniów, aby zrobili jedną lub obie 
rzeczy:

 1. Niech podzielą się tym, jak czuli się błogosławieni, kiedy przestrzegali tego przykazania 
ze szczerym pragnieniem.

 2. Niech zaproponują, w jaki sposób można przestrzegać tego przykazania ze szczerym 
pragnieniem.

Możesz powtórzyć to ćwiczenie kilka razy.

Później możesz podzielić się własnym doświadczeniem, kiedy przestrzegałeś któregoś 
z przykazań Boga ze szczerym pragnieniem.

Moroni 7:12–19
Mormon naucza, w jaki sposób odróżniać dobro od zła
Wyjaśnij, że Izajasz prorokował, iż w dniach ostatnich niektórzy ludzie będą nazywali 
zło dobrem, a dobro złem (zob. Ks. Izajasza 5:20; 2 Nefi 15:20).

• Jakie są niektóre przykłady nazywania zła dobrem, a dobra złem?

• Jak myślicie, dlaczego ważne jest, aby nie mylić dobra ze złem?

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytało na głos fragment: Moroni 7:12–17. Niech 
reszta klasy śledzi tekst i znajdzie zasady, które mogą pomóc nam odróżniać dobro od zła. 
Możesz zachęcić ich, aby zaznaczyli te wyrażenia, które mają dla nich szczególne znacze-
nie. Aby pomóc uczniom w opowiedzeniu o tym, czego się dowiedzieli, możesz zadać im 
następujące pytania:

• Skąd możemy wiedzieć, że coś pochodzi od Boga? (Upewnij się, że uczniowie rozpo-
znają następującą prawdę: To, co pochodzi od Boga, zachęca nas do czynienia dobra, 
wiary w Jezusa Chrystusa oraz kochania i służenia Bogu).

• Skąd możemy wiedzieć, że coś pochodzi od diabła? (Upewnij się, że uczniowie rozpo-
znają następującą prawdę: Wszystko, co nakłania nas do czynienia zła, zaprzeczania 
Jezusowi Chrystusowi lub walki z Bogiem, pochodzi od diabła).

• Jakimi sposobami Bóg zachęca nas do ciągłego czynienia dobra?

• W jaki sposób diabeł zachęca nas i kusi do grzeszenia?
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Aby przygotować uczniów do stosowania nauk Mormona dotyczących osądzania, co jest 
dobrem, a co złem, zachęć ich do spisania ulubionych programów telewizyjnych, filmów, 
piosenek, zespołów muzycznych, stron internetowych, aplikacji, gier komputerowych czy 
przedmiotów osobistych. (Możesz zmodyfikować tę listę zgodnie z potrzebami i zain-
teresowaniami uczniów). Po czasie wystarczającym na wypełnienie zadania poproś, aby 
odłożyli listę na bok. Powiedz, że będą mieli możliwość ponownego zastanowienia się 
nad swoimi listami za kilka minut.

• Co jest dane każdej osobie — zgodnie ze słowami zawartymi we fragmencie: Moroni 
7:16, co pomaga nam odróżnić dobro od zła?

Wyjaśnij, że Duch Chrystusa jest zwany też Światłem Chrystusa (zob. Moroni 7:18). Aby 
pomóc uczniom zrozumieć, czym jest Światło Chrystusa, przeczytaj poniższą wypowiedź 
Prezydenta Boyda K. Packera z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Duch Święty i Światło Chrystusa różnią się od siebie. […]

Niezależnie od tego, czy to wewnętrzne światło, tę umiejętność rozróż-
nienia między dobrem a złem, nazwiemy Światłem Chrystusa, czy też 
poczuciem moralności lub sumieniem, może nas ono kierować, byśmy kon-
trolowali 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, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, w co wierzą i co robią — mają w sobie 
niezniszczalne Światło Chrystusa” („Światło Chrystusa”, Liahona, kwiecień 2005, str. 8–10).

• W jaki sposób można podporządkować się Światłu Chrystusa, które jest w człowieku, 
lub uciszyć je?

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Moroni 7:18–19 i znaleźli radę Mormona 
na temat tego, jak reagować na znajdujące się w nas Światło Chrystusa. Poproś uczniów, aby 
opowiedzieli o tym, czego się dowiedzieli.

• Jak sądzicie, co oznacza „pilnie [badać] w świetle Chrystusa”?

• Jakich zasad możemy się nauczyć z wersetu: Moroni 7:19? (Uczniowie powinni dostrzec 
następujące zasady: Kiedy pilnie badamy w Świetle Chrystusa, możemy odróżnić 
dobro od zła. Jeśli będziemy trzymać się każdej dobrej rzeczy, będziemy dziećmi 
Chrystusa. Jeśli uczniowie nie rozumieją wyrażenia „dziecko Chrystusa”, możesz odwo-
łać się do lekcji 55. w tym podręczniku).

• Kiedy staraliście się dowiedzieć, czy coś jest dobre bądź właściwe? Co zrobiliście, aby 
„pilnie [badać]”, żeby dowiedzieć się, czy coś jest dobre lub właściwe?

Poproś uczniów, aby zajrzeli do list, które wcześniej przygotowali. Pokaż lub przeczytaj 
na głos następujące pytania i poproś uczniów, aby „pilnie [badali] w świetle Chrystusa” 
(Moroni 7:19), kiedy będą zapisywać odpowiedzi na te pytania. Nie spiesz się z zakończe-
niem tego ćwiczenia. Daj uczniom wystarczającą ilość czasu na zastanowienie i zapisanie 
odpowiedzi. Poinformuj ich, że nie będziesz ich prosił o podzielenie się tym, co zapisali.

• Jak bardzo te rzeczy zachęcają cię do czynienia dobra, wiary w Jezusa Chrystusa oraz 
kochania Boga i służenia Mu?

• Czy któraś z tych rzeczy próbuje cię nakłonić do czynienia zła, zwątpienia w Jezusa 
Chrystusa lub powstrzymać przed służeniem Bogu?

• Czy sądzisz, że powinieneś coś wyeliminować ze swego życia? Jeśli tak — jak to zrobisz?

Zwróć uwagę, że czasami może być trudno robić to, co naszym zdaniem jest właściwe, jeśli 
dotyczy to rezygnacji z czegoś, co sprawia nam radość. Aby pomóc uczniom wspierać się w 
tym wysiłku, zapytaj:

• Jakiej rady byś udzielił komuś, aby pomóc mu zrezygnować z czegoś, co nie jest dobre 
lub właściwe?

Na zakończenie zapewnij ich, że kiedy podążamy za Światłem Chrystusa, możemy rozpo-
znać, co jest dobre, unikać oszustw Szatana oraz żyć jako naśladowcy Jezusa Chrystusa.
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Komentarz i tło historyczne
Moroni 7:17. Diabeł nikogo nie przekonuje 
do czynienia dobra

Starszy Jeffrey R. Holland z Kworum Dwunastu Aposto-
łów nauczał:

„Szatan, czyli Lucyfer, bądź Ojciec kłamstw — jakkol-
wiek chcecie go nazywać — jest realny, jest samym 
uosobieniem zła. Jego pobudki są w każdym przypadku 

nikczemne. […] Jest on na wieczność przeciwny miłości 
Boga, Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa oraz dziełu 
pokoju i zbawienia. Walczy z tymi rzeczami, kiedykol-
wiek i gdziekolwiek jest tylko w stanie. Wie, że zostanie 
ostatecznie pokonany i wypędzony, ale jest zdetermi-
nowany, by pociągnąć za sobą tak wiele osób, jak to 
tylko możliwe” („Wszyscyśmy na wojnie”, Ensign lub 
Liahona, listopad 2011, str. 44).
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Wprowadzenie
Dzisiejsza lekcja podkreśla powody i potrzebę uczęszczania na 
spotkania kościelne. Utwierdza też uczniów w ich postanowieniu 
odróżniania dobra i zła oraz pilnego badania w Świetle Chrystusa, 
aby dokonać dobrego osądu.

Propozycje dotyczące nauczania

Eter 7–15
Moroni pisze o końcu cywilizacji Jeredów
Napisz na tablicy: 2 000 000. Poproś uczniów, aby wyobrazili so-
bie, ile to jest dwa miliony osób w porównaniu do liczby miesz-
kańców ich miasta. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na 
głos wersety: Eter 15:1–2, a klasa niech dowie się, co się stało z 
dwoma milionami Jeredów.

Zapytaj, czy któryś z uczniów może podsumować wydarzenia, 
które doprowadziły do zagłady Jeredów, zgodnie z tym, co zapi-
sano w rozdziałach: Eter 14–15. Jeśli uczniowie mają trudności 
ze sformułowaniem odpowiedzi, poproś ich, aby przejrzeli nastę-
pujące fragmenty: Eter 14:5–10, 24; 15:1–6, 19, 22.

Zapytaj: Czego możemy się nauczyć z zagłady Jeredów?

W ciągu tego tygodnia w lekcjach uczniów podkreślono te dwie 
prawdy: (1) Jeśli odrzucamy ostrzeżenia Pana skłaniające 
do pokuty, Jego Duch odsunie się, a Szatan zyska moc nad 
naszymi sercami. (2) Złość i zemsta prowadzą ludzi do podej-
mowania decyzji, które ranią ich samych oraz innych ludzi.

Zapytaj: W jakich sytuacjach te lekcje mogą mieć zastosowanie 
w życiu dzisiejszego młodego mężczyzny lub młodej kobiety?

Moroni 1–3
Moroni świadczy, że nie wyprze się Chrystusa
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: 
Moroni 1:1–4. Następnie zadaj klasie następujące pytania:

Lekcja do samodzielnego studiowania
Eter 13–Moroni 7:19 (Część 31.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi uczniowie 
zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Eter 13–Mo-
roni 7:19 (Część 31.), nie zakłada, że musisz ich wszystkich 
nauczać w ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncen-
trować się jedynie na kilku z poniższych doktryn i zasad. 
Postępuj zgodnie z podszeptami Ducha Świętego, rozważając 
potrzeby swoich uczniów.

Dzień 1. (Eter 13–15)
Jeredzi odrzucają proroka Etera i trwają w niegodziwości i 
wojnie, aż doprowadzają się do całkowitej zagłady. Z tego 
zapisu uczniowie dowiedzieli się, że jeśli odrzucają Pańskie 
słowa ostrzeżenia, by odpokutowali, Jego Duch odsunie się, 
a Szatan zyska moc nad ich sercami. Uczniowie mogli też do-
strzec, że złość i zemsta prowadzą nas do decyzji, które ranią 
nas i innych ludzi. W swoim zapisie o zagładzie Jeredów Mo-
roni daje swoim czytelnikom nadzieję, głosząc, że w dniach 
ostatnich zbudowana będzie Nowa Jerozolima, czyli Syjon.

Dzień 2. (Moroni 1–5)
Choć Moroni wędrował po kraju, szukając bezpiecznego 
schronienia, zapisywał dalsze informacje dotyczące kapłań-
stwa i obrzędów ewangelii. Napisał, że nadawania daru 
Ducha Świętego i ustanawiania do urzędów w kapłaństwie 
dokonuje się poprzez nałożenie rąk przez tych, którzy mają 
upoważnienie. Uwaga, jaką Moroni zwrócił na sakrament, 
dała uczniom możliwość zastanowienia się nad tym, w jaki 
sposób symbole sakramentalne mogą pomóc im pamiętać o 
Zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa. Przypomniano im też, że 
kiedy wiernie dotrzymują przymierzy związanych z sakramen-
tem, mogą zawsze mieć z sobą Ducha Pana.

Dzień 3. (Moroni 6)
Moroni podkreślił ważność chrztu, przyjęcia do wspólnoty 
Kościoła oraz kierowania spotkaniami kościelnymi pod wpły-
wem Ducha Świętego. Uczniowie dowiedzieli się, że poprzez 
chrzest zawieramy przymierze, że weźmiemy na siebie imię 
Jezusa Chrystusa i będziemy służyć Mu do końca. Poznali też 
obowiązek, jaki na nich spoczywa w związku z duchowym 
odżywianiem innych członków Kościoła poprzez częste spoty-
kanie się, aby wspólnie pościć, modlić się i przyjmować sa-
krament na pamiątkę Jezusa Chrystusa. Poza tym uczniowie 
dowiedzieli się, że tak często, jak ze szczerym pragnieniem 
będziemy odpokutowywać i dążyć do uzyskania wybaczenia, 
tak często będzie nam wybaczone.

Dzień 4. (Moroni 7:1–19)
Moroni zapisał kazanie wygłoszone przez jego ojca, który na-
uczał, że aby być błogosławionym za dobre uczynki, musimy 
je wykonywać, mając szczere pragnienie. W tym dyskursie 
Mormon naucza też, w jaki sposób dokonać właściwego 
osądu. Uczniowie odkryli, że cokolwiek pochodzi od Boga, 
zachęca nas do czynienia dobra, do kochania Boga i służenia 
Mu, a to, co nakłania nas do czynienia zła i walki z Bogiem, 
pochodzi od diabła. Mormon błaga swoich słuchaczy, aby 
pilnie badali w Świetle Chrystusa, co da im moc do odróżnia-
nia dobra od zła.
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• Dlaczego Lamanici chcieli zabić Moroniego?
• Co to mówi na temat wiary i odwagi Moroniego? W jaki 

sposób możemy rozwinąć tak mocne świadectwo o Jezusie 
Chrystusie?

Moroni 4–6
Moroni zapisuje modlitwy sakramentalne, to, czym należy wyka-
zać się przed chrztem oraz cele spotkań kościelnych
Napisz na tablicy następujące wyrażenie: Dlaczego powinienem 
iść do kościoła w niedzielę. Poproś uczniów, aby uważnie prze-
studiowali rozdziały: Moroni 4–6 i przygotowali się do przedsta-
wienia swojej odpowiedzi na to pytanie — która będzie trwała 
od jednej do dwóch minut — na podstawie notatek z dziennika 
do studiowania. Zachęć ich, aby w swoich wypowiedziach za-
warli co najmniej dwa z poniższych elementów (możesz zapisać 
je na tablicy lub na kartkach, które im dasz):

 1. Fragment z rozdziałów: Moroni 4–6, który wyjaśnia powód 
wspólnych spotkań w kościele.

 2. Doktryna lub zasada, która wyjaśnia, dlaczego powinniśmy 
uczestniczyć w spotkaniach kościelnych.

 3. Doświadczenie osobiste, które ilustruje, dlaczego powinniśmy 
brać udział w spotkaniach kościelnych.

 4. Osobiste świadectwo na temat ważności uczęszczania na 
spotkania kościelne.

Kiedy minie czas wyznaczony na przygotowanie się, poproś 
kilkoro z nich o podzielenie się z klasą swoimi przemyśleniami.

Kiedy uczniowie opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli, złóż 
świadectwo o znalezionych przez nich prawdach i o ważności 
wspólnego i regularnego spotykania się w kościele.

Moroni 7:1–19
Mormon naucza, w jaki sposób odróżniać dobro od zła
Przed lekcją napełnij jeden kubek wodą, a drugi — wodą 
wymieszaną z białym octem (lub solą). Kubki powinny wyglądać 
identycznie. Powiedz klasie, że masz dwa kubki wody, które 
wyglądają na identyczne, ale zawartość jednego z nich jest o 
smaku kwaśnym (lub słonym). Poproś ochotnika, aby określił, 
który z kubków zawiera dobrą wodą, a który kwaśną (lub słoną) 
— może to zrobić smakując ją lub wąchając.

Zapytaj: Skąd możemy wiedzieć, że coś jest złe bez próbowania 
danego zachowania?

Wyjaśnij, że Moroni w swym zapisie zamieścił kazanie wygło-
szone przez swego ojca, Mormona, które rzuca światło na 
to pytanie. Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos 
fragment: Moroni 7:11–13, 15–16. Poproś klasę, aby wybrała 
przynajmniej jedno wyrażenie, które jest, jej zdaniem, ważne i 
wyjaśnia, w jaki sposób możemy odróżniać dobro od zła. Daj 
uczniom szansę podzielenia się tym, co wybrali.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: 
Moroni 7:19, pozostali uczniowie niech odnajdą, co powiedział 
Mormon na temat tego, co powinniśmy robić celem odróżnienia 
dobra od zła.

Zapytaj: Co nam radził Mormon, byśmy mogli odróżniać dobro 
od zła?

Uczniowie powinni dostrzec następującą zasadę: Kiedy pilnie 
badamy w Świetle Chrystusa, możemy odróżniać dobro 
od zła.

Zadaj uczniom następujące pytania:

• Czym, na podstawie studiów przeprowadzonych w tym 
 tygodniu, jest — waszym zdaniem — Światło Chrystusa?

• Kiedy Światło Chrystusa pomogło wam odróżniać dobro 
od zła?

Daj uczniom minutę lub dwie, aby zrobili listę ulubionych pro-
gramów telewizyjnych, filmów, piosenek, zespołów muzycznych, 
stron internetowych, aplikacji, gier komputerowych czy przed-
miotów osobistych. Zachęć, aby skorzystali z wersetów: Moroni 
7:16–19, aby określić, czy dana pozycja z listy pomaga im zbliżyć 
się do Boga czy oddala ich od Niego.

Przypomnij uczniom o zachęcie, jakiej udzielono im podczas stu-
diowania w tym tygodniu, aby wyeliminowali ze swojego życia 
te rzeczy, które nie są dobre i aby „[trzymali] się wszystkiego, co 
dobre” (Moroni 7:19). Możesz podzielić się własnym doświad-
czeniem, kiedy postępowałeś zgodnie ze Światłem Chrystusa i 
byłeś w stanie odróżniać dobro od zła.

Następna część (Moroni 7:20–10:34)
Poproś uczniów, aby zastanowili się nad poniższymi pyta-
niami podczas studiowania następnej części: Czym jest miłość 
bliźniego? Jak można wypracować miłość bliźniego? Dlaczego 
noworodki czy małe dzieci nie powinny być chrzczone? W jaki 
sposób Mormon i Moroni pozostali wierni nawet w obliczu 
otaczającej ich niegodziwości? Jakie były ostatnie słowa Moro-
niego? Dlaczego są ważne?
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Wprowadzenie
Moroni zapisał zakończenie kazania, które jego ojciec, 
Mormon, wygłosił w synagodze wiele lat wcześniej. W 
swoim kazaniu Mormon nauczał słuchaczy, aby „[trzymali] 
się wszystkiego, co dobre” (Moroni 7:20, 25). Wyjaśnił 

związek pomiędzy wiarą, nadzieją i miłością bliźniego, 
a zakończył błaganiem, aby jego lud modlił się do Ojca z 
całą mocą serca o dar miłości bliźniego, czyli „[prawdzi-
wej miłości] Chrystusa” (Moroni 7:47).

LEKCJA 156

Moroni 7:20–48

Propozycje dotyczące nauczania

Moroni 7:20–39
Mormon uczy, że dzięki wierze w Jezusa Chrystusa możemy trzymać się każdej 
dobrej rzeczy
Przed rozpoczęciem lekcji napisz na tablicy następujące pytanie:

Jakie są niektóre dobre rzeczy, jakimi pobłogosławił was Ojciec Niebieski?

Na początku lekcji daj uczniom minutę albo dwie na udzielenie odpowiedzi na to pytanie 
w notatnikach lub dziennikach do studiowania. Następnie zachęć ich, aby przeczytali kilka 
punktów, które wypisali.

Przeczytaj na głos fragment Moroni 7:24. Niech pozostali uczniowie śledzą tekst i odszu-
kają, jakie jest źródło wszystkich dobrych rzeczy, które do nich przychodzą.

• Kto jest źródłem wszystkich dobrych rzeczy, które do was przychodzą? (Odpowiedzi 
uczniów mogą być różne, lecz powinny odzwierciedlać następującą prawdę: Wszystkie 
dobre rzeczy przychodzą dzięki Jezusowi Chrystusowi).

Aby pomóc uczniom w dalszym rozumieniu doktryny nauczanej w wersecie: Moroni 
7:24, wyjaśnij, że jako potomkowie Adama i Ewy jesteśmy „[upadli]” i nie możemy sami 
otrzymać żadnych błogosławieństw (zob. także Alma 22:14; Eter 3:2; Zasady Wiary 1:3). Bez 
Jezusa Chrystusa i Jego Zadośćuczynienia „nie [zaznalibyśmy] żadnego dobra”. Wszelkie 
dobro, jakie kiedykolwiek otrzymaliśmy od naszego Ojca Niebieskiego, jest nam dane 
poprzez Zbawiciela i Jego Zadośćuczynienie.

Wyjaśnij, że Ojciec Niebieski ma dla nas wiele błogosławieństw. Chce, abyśmy „[trzymali] 
się wszystkiego, co dobre” (Moroni 7:19) i chce nam dać wszystko, co sam posiada (zob. 
NiP 84:38).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos pytanie Mormona zawarte w wersecie: 
Moroni 7:20. Niech uczniowie następnie przeczytają po cichu wersety: Moroni 7:21–24 i 
odszukają, czego uczą one na temat tego, jak możemy trzymać się każdej dobrej rzeczy.

• Jak, w oparciu o to, co przeczytaliście w wersetach: Moroni 7:21–24, odpowiedzieliby-
ście na pytanie Mormona zawarte we fragmencie: Moroni 7:20? (Gdy uczniowie będą 
udzielać odpowiedzi, pomóż im rozpoznać następującą zasadę: Dzięki wierze w Jezusa 
Chrystusa możemy trzymać się wszystkiego, co dobre).

Aby pomóc uczniom zrozumieć, w jaki sposób mogą „[trzymać] się wszystkiego, co 
dobre”, poproś, aby po kolei czytali na głos następujące wersety: Moroni 7:25–26, 32–38. 
Poproś, aby połowa klasy poszukała, w jaki sposób powinniśmy okazywać naszą wiarę 
w Jezusa Chrystusa. Druga połowa niech poszuka, co przychodzi do nas w wyniku wiary. 
(Kiedy uczniowie będą czytać werset 33., możesz wyjaśnić, że wyrażenie: „co uważam za 
wskazane” odnosi się do tego, co jest w harmonii z wolą Pana).

Kiedy uczniowie opowiedzą, czego się dowiedzieli, zastanów się nad poproszeniem ich, 
aby zapisali cel, który pomoże im rozwinąć większą wiarę w Jezusa Chrystusa i trzymać się 
wszystkich dobrych rzeczy, jakie Ojciec Niebieski pragnie im dać. Podziel się swoim świa-
dectwem, mówiąc, że wspaniałe błogosławieństwa przychodzą poprzez Zbawiciela, Jego 
ewangelię i Jego Zadośćuczynienie. Zachęć uczniów, aby rozwijali większą wiarę w Jezusa.
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MORONI  7 :20 – 48

Moroni 7:40–43
Mormon naucza, że wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi nas do tego, że mamy 
nadzieję na życie wieczne
Na tablicy narysuj stołek o trzech nogach (lub pokaż taki stołek).

Przeczytaj poniższą wypowiedź Starszego M. Russella Ballarda z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

„Trzy boskie zasady tworzą fundament, na którym możemy wznosić 
budowlę naszego życia. […] Razem dają nam podstawę, która nas wspiera, 
tak jak nogi trójnogiego stołka” („The Joy of Hope Fulfilled”, Ensign, listopad 
1992, str. 33).

Podpisz jedną z nóg stołka: Wiara w Jezusa Chrystusa. Poproś uczniów, aby 
zastanowili się, co mogą symbolizować pozostałe dwie nogi. Następnie po-

proś uczniów, aby po cichu przeczytali werset: Moroni 7:40, by dowiedzieć się, co symboli-
zuje druga noga. (Druga noga symbolizuje nadzieję).

Przeczytaj na głos następujące zdania, w których jest mowa o nadziei. Poproś uczniów, aby 
zwrócili uwagę, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma zdaniami.

1. Mam nadzieję, że dziś spadnie deszcz

2. Pokładam nadzieję w obietnicy Pana mówiącej, że dzięki pokucie mogę poczuć spokój.

• Czym różnią się te dwa zdania? (Pomóż uczniom dostrzec, że w pierwszym przykładzie 
słowo nadzieja odnosi się do niepewnego życzenia. W drugim przykładzie słowo nadzieja 
zawiera pokładaną pewność. Stanowi motywację do działania i koncentruje się na Za-
dośćuczynieniu Jezusa Chrystusa).

Aby pomóc uczniom w zrozumieniu słowa nadzieja w ujęciu znajdującym się w pismach 
świętych, poproś jednego z nich o przeczytanie poniższej wypowiedzi Prezydenta Die-
tera F. Uchtdorfa z Rady Prezydenta Kościoła:

„Nadzieja to dar Ducha. […]

Nadzieja nie jest wiedzą, lecz raczej niewzruszoną ufnością, że Pan wypełni 
Swoje obietnice względem nas. Jest ona przeświadczeniem, że jeśli teraz 
będziemy żyć wedle praw Bożych i słów Jego proroków, w przyszłości otrzy-
mamy upragnione błogosławieństwa. Oznacza wiarę i wyczekiwanie odpo-
wiedzi na nasze modlitwy. Nadzieja manifestuje się w zaufaniu, optymizmie, 

entuzjazmie i cierpliwej wytrwałości” („Nieskończona moc nadziei”, Ensign lub Liahona, 
listopad 2008, str. 21–22).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 7:41. Niech pozostali 
uczniowie śledzą tekst i odszukają, na co — według Mormona — mamy mieć nadzieję. Kiedy 
uczniowie powiedzą, co znaleźli, podpisz drugą nogę stołka: Nadzieja na życie wieczne.

Zwróć uwagę na to, że Moroni 7:41 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz 
również zaproponować, aby uczniowie oznaczyli ten werset w szczególny sposób, aby 
mogli go z łatwością odnaleźć.

• W jaki sposób możemy mieć nadzieję na to, że zmartwychwstaniemy do życia wiecz-
nego według wersetu: Moroni 7:41? (Choć uczniowie mogą używać różnych słów, po-
winni odnaleźć następującą zasadę: Jeśli wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa, 
możemy zyskać nadzieję poprzez Jego Zmartwychwstanie na to, że zmartwych-
wstaniemy do życia wiecznego).

Poproś uczniów, aby sami przeczytali wersety: Moroni 7:42–43 i odszukali, czego potrze-
bujemy, aby mieć wiarę i nadzieję. Niech opowiedzą o tym, czego się dowiedzieli. (Możesz 
wyjaśnić, że być łagodnym i pokornego serca oznacza być pokornym i delikatnym oraz 
podporządkować się woli Pana).

Moroni 7:41 
to fragment do opano-
wania. Zapoznaj się z 
pomysłem dotyczącym 
nauczania, który 
znajduje się na końcu 
lekcji, aby pomóc 
uczniom w zapamiętaniu 
tego fragmentu.
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• Jak sądzicie, dlaczego łagodność i pokora serca są konieczne do tego, by mieć wiarę i 
pokładać nadzieję w Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa?

Poproś uczniów, aby w swoich notatnikach lub dziennikach do studiowania odpowiedzieli 
na poniższe pytanie.

• W jaki sposób wasza wiara w Jezusa Chrystusa daje wam nadzieję, że otrzymacie życie 
wieczne?

Moroni 7:44–48
Mormon naucza o ważności miłości bliźniego
Odwołaj się do trójnogiego stołka. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali werset: Moroni 
7:44 i dowiedzieli się, jak można podpisać trzecią nogę stołka. Kiedy uczniowie powiedzą, 
co znaleźli, podpisz trzecią nogę stołka: Miłość bliźniego. Poproś, aby własnymi słowami 
zdefiniowali, czym jest miłość bliźniego.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 7:45–47. Poproś 
pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, jak Mormon opisał i zdefiniował miłość 
bliźniego.

• Jak Mormon zdefiniował miłość bliźniego w wersecie: Moroni 7:47? („[Prawdziwa mi-
łość] Chrystusa”).

• Jak myślicie, co to znaczy, że miłość bliźniego nigdy nie ustanie?

• Jak myślicie, dlaczego jesteśmy niczym, jeśli nie mamy w sobie miłości bliźniego?

Poproś uczniów, aby wybrali opisy miłości bliźniego z wersetu: Moroni 7:45 i wyjaśnili, 
co ich zdaniem one oznaczają. Doprecyzuj ich wyjaśnienia, jeśli jest to potrzebne. (Na 
przykład „cierpliwa” oznacza, że ktoś trwa niezłomnie w obliczu prób. „Nie zazdrości” — 
nie odczuwa zawiści z powodu innych ludzi. „Nie unosi się pychą” oznacza, że ktoś jest 
pokorny. „Nie szuka swego” — stawia Boga i innych ludzi ponad sobą. „Nie daje się łatwo 
sprowokować” oznacza, że nie wpada łatwo w złość. „Ma wiarę” — opisuje kogoś, kto 
przyjmuje wszelką prawdę).

Zapytaj uczniów, w jaki sposób mogliby zareagować w każdej z poniższych sytuacji, jeśli 
brakowałoby im miłości bliźniego. Następnie zapytaj, jak mogliby zareagować, gdyby prze-
pełniała ich miłość bliźniego. (Możesz dostosować te sytuacje do potrzeb i zainteresowań 
swoich uczniów).

1. Koledzy ze szkoły śmieją się z was lub z kogoś innego.

2. Masz brata lub siostrę, którzy cię często denerwują.

3. Ktoś, kogo znasz, popełnił poważny grzech.

4. Nie lubisz nowego doradcy w kworum lub klasie tak, jak lubiłeś poprzedniego.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 7:48. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, co musimy zrobić, aby być pobłogosławieni 
darem miłości bliźniego. Kiedy uczniowie będą odpowiadać, upewnij się, że jasna jest 
następująca zasada: Jeśli modlimy się do Ojca z całego serca i żyjemy jak prawdziwi 
naśladowcy Jezusa Chrystusa, możemy być napełnieni miłością bliźniego.

Zwróć uwagę na to, że Moroni 7:45, 47–48 to fragment z pisma świętego do opanowania. 
Możesz zaproponować, aby uczniowie oznaczyli te wersety w szczególny sposób, aby 
mogli je z łatwością odnaleźć.

• Jak myślicie, dlaczego musimy modlić się o dar miłości bliźniego z całego serca?

• Kiedy widzieliście przykłady miłości bliźniego? (Poproś kilku uczniów, aby podzielili się 
swoimi doświadczeniami. Możesz również opowiedzieć o własnych przeżyciach).

• Kiedy czuliście, że Pan pomógł wam poczuć do innych ludzi więcej miłości bliźniego?

Poproś uczniów, aby zajrzeli do wersetu: Moroni 7:45 i wybrali jeden aspekt miłości bliź-
niego, który muszą w sobie udoskonalić. Zachęć ich, aby modlili się o dar miłości bliźniego, 
kiedy starają się udoskonalić w tej dziedzinie. Złóż świadectwo o wpływie wiary, nadziei i 
miłości bliźniego w twoim życiu.

Moroni 7:45, 
47–48 to fragment do 
opanowania. Zapoznaj 
się z pomysłem dotyczą-
cym nauczania, który 
znajduje się na końcu 
lekcji, aby pomóc 
uczniom w zapamiętaniu 
tego fragmentu.
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Fragment do opanowania — Moroni 7:41
Pomóż uczniom nauczyć się na pamięć fragmentu: Moroni 7:41. Zastanów się nad użyciem 
jednej z metod wyjaśnionych w aneksie znajdującym się na końcu tego podręcznika.

Fragment do opanowania — Moroni 7:45, 47–48
Poproś uczniów, aby wybrali z poniższej listy kogoś, komu chcieliby okazać więcej miło-
ści bliźniego: członek rodziny, członek kworum lub klasy, kolega lub koleżanka ze szkoły, 
przyjaciel lub sąsiad. Zachęć ich, aby myśleli o wybranej przez siebie osobie podczas czyta-
nia wersetu: Moroni 7:45 i zastanowili się, w jaki sposób mogliby okazać tej osobie więcej 
miłości Chrystusowej. Poproś, aby zapisali w notatnikach lub dziennikach do studiowania 
jeden lub dwa sposoby, na jakie okażą miłość bliźniego wybranej osobie. Zachęć ich, aby w 
nadchodzącym tygodniu było to częścią ich modlitw. Możesz zastanowić się nad tym, by w 
ciągu następnych dni dać uczniom możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Uwaga: Z powodu długości tej lekcji, możesz skorzystać z tych zajęć innego dnia, kiedy 
będziesz mieć więcej czasu.
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Wprowadzenie
Kontynuując uzupełnianie świętych zapisów, Moroni 
dołączył list, jaki otrzymał od swego ojca, Mormona. W 
swoim liście Mormon zapisał objawienie, jakie otrzymał 
w kwestii tego, dlaczego małe dzieci nie potrzebują 

chrztu. Mormon nauczał też, w jaki sposób możemy 
przygotować się do zamieszkania z Bogiem. W swoim 
liście wyraził troskę związaną z niegodziwością Nefitów 
i ich nieuchronnie zbliżającą się zagładą.

LEKCJA 157

Moroni 8

Propozycje dotyczące nauczania

Moroni 8:1–24
Mormon uczy, że małe dzieci mają życie w Chrystusie
Przed lekcją umieść zdjęcie „Chrzest dziewczynki” (Album: Ewangelia w malarstwie [2009], 
nr 104) lub inne zdjęcie ośmioletniego dziecka podczas uroczystości chrztu. Napisz na 
tablicy następujące pytanie:

Dlaczego nie dokonuje się chrztu dzieci, dopóki nie osiągną wieku ośmiu lat?

Kiedy uczniowie wchodzą do klasy, zwróć ich uwagę na zdjęcie i poproś, aby zastanowili 
się nad pytaniem z tablicy.

Na początku zajęć powiedz uczniom, że Mormon w liście do swojego syna, Moroniego, 
nauczał o zbawieniu małych dzieci. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos 
fragmentu: Moroni 8:4–6, a pozostali uczniowie niech odnajdą, czym martwił się Mormon. 
(Być może będziesz musiał wyjaśnić, że w wersecie 6. słowo wielki oznacza poważny, kary-
godny lub kluczowy).

Kiedy uczniowie powiedzą, co znaleźli, zachęć ich do przeczytania po cichu wersetu: Moroni 
8:7 i znalezienie, co zrobił Mormon, kiedy dowiedział się o tym problemie.

• Czego możemy nauczyć się z przykładu Mormona?

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Moroni 8:8–9, a klasa zaś 
niech poszuka odpowiedzi na modlitwę Mormona. Kiedy uczniowie powiedzą, czego się 
dowiedzieli, być może będziesz musiał wyjaśnić, że „[przekleństwo] Adama” odnosi się do 
odsunięcia Adama sprzed oblicza Boga w wyniku Upadku. Niektórzy ludzie błędnie uwa-
żają, że każde dziecko rodzi się w stanie grzesznym w wyniku Upadku. Mając niewłaściwe 
wyobrażenie, myślą, że małe dzieci są niegodne przebywania w obecności Boga, jeśli umrą 
bez obrzędu chrztu. Kiedy to wyjaśnisz, możesz poprosić uczniów o wyrecytowanie drugiej 
Zasady Wiary. Możesz zasugerować, aby obok fragmentu: Moroni 8:8–9 zapisali odsyłacz: 
Zasady Wiary 1:2.

Zapisz na tablicy poniższe zdanie do uzupełnienia. Pokuta i chrzest są konieczne dla wszyst-
kich, którzy…

Poproś uczniów o przeczytanie po cichu fragmentu: Moroni 8:10 i wyszukanie słów i wy-
rażeń, którymi mogą dokończyć zdanie napisane na tablicy. Kiedy uczniowie podadzą swe 
odpowiedzi, uzupełnij to zdanie w następujący sposób: Pokuta i chrzest są konieczne dla 
wszystkich, którzy są odpowiedzialni za swe czyny i zdolni do popełnienia grzechu. 
Możesz zachęcić uczniów, aby w wersecie: Moroni 8:10 zaznaczyli te wyrażenia, które 
nauczają tej prawdy.

Pomocne może być wyjaśnienie, że grzech jest „umyślnym nieposłuszeństwem wobec 
przykazań Bożych” (Guide to the Scriptures, „Sin”, adres internetowy: scriptures.lds.
org). Przeczytaj następującą wypowiedź Starszego Dallina H. Oaksa z Kworum Dwunastu 
Apostołów:

Nauczanie 
poprzez Ducha
Pan powiedział: „A 
Duch będzie wam dany 
przez modlitwę wiary; 
a jeżeli nie otrzymacie 
Ducha, nie będziecie 
nauczać” (NiP 42:14). 
Módl się o to, byś mógł 
być kierowany przez Du-
cha Świętego i zwracaj 
szczególną uwagę na 
podszepty Ducha pod-
czas nauczania.
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„Na podstawie naszych doktryn rozumiemy, że zanim dziecko osiągnie wiek 
odpowiedzialności, ‘nie [jest] zdolne do popełnienia grzechu’ (Moroni 8:8). 
W tym czasie dziecko może popełniać błędy, nawet bardzo poważne i 
przynoszące szkodę, które muszą być poprawione, lecz ich uczynki nie są 
zaliczane do grzechów” („Sins and Mistakes”, Ensign, październik 1996, 
str. 65).

Podziel klasę na dwie grupy. Niech połowa uczniów przeczyta po cichu fragment: Mo-
roni 8:11–18, a druga — Moroni 8:11, 19–24. (Jeśli chcesz, możesz zapisać te odsyłacze na 
tablicy). Zanim zaczną czytać, poproś uczniów z obu grup, aby znaleźli, czego Mormon 
nauczał na temat chrztu małych dzieci. Gdy upłynie czas wyznaczony na przeczytanie, 
poproś kilka osób z każdej grupy o podzielenie się tym, co znalazły. Możesz wykorzystać 
niektóre z poniższych pytań, aby pomóc uczniom w głębszym zastanowieniu się nad na-
ukami Mormona:

• Jak myślicie, co to znaczy, że małe dzieci „mają życie w Chrystusie”? (Moroni 8:12, 22). 
(Zostały one odkupione poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Nie mogą grze-
szyć, ponieważ Szatanowi nie jest dana moc kuszenia małych dzieci. Zob. także Moroni 
8:10; NiP 29:46–47). 

• Co musimy robić, aby mieć życie w Chrystusie? (Zob. 2 Nefi 25:23–26; Moroni 8:10).

• Czego dowiadujemy się z tych wersetów na temat tego, jak są zbawione małe dzieci? 
(Uczniowie mogą użyć różnych słów, ale powinni rozpoznać następującą prawdę: Małe 
dzieci zostały zbawione poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Uczniowie 
mogą też zwrócić uwagę, że małe dzieci mają życie w Chrystusie, że Bóg nie jest 
stronniczy i że Bóg jest niezmienny).

Napisz następujące przykłady na tablicy lub przygotuj je do rozdania na kartkach. Poproś 
każdego ucznia o wybranie jednego z nich. Następnie poproś uczniów o wybranie jednego 
lub dwóch wersetów z fragmentu: Moroni 8:8–23 oraz wyjaśnienie, w jaki sposób prawdy 
znajdujące się w tych wersetach odpowiadają na problem postawiony w wybranym przez 
nich przykładzie.

Przykład 1.: Jako misjonarz spotykasz się z mężem i żoną, którzy są niezmiernie smutni, 
ponieważ zmarła ich dwumiesięczna córeczka. Przywódca ich kościoła powiedział, że małe 
dzieci rodzą się w grzechu z powodu występku Adama. Mówi, że ponieważ ich córka nie 
została ochrzczona przed śmiercią, nie może być zbawiona.

Przykład 2.: Masz przyjaciółkę, która spotykała się z misjonarzami i chodziła z tobą do 
kościoła. Postanowiła przystąpić do Kościoła, ale waha się, czy przyjąć chrzest. Wyjaśnia: 
„Byłam ochrzczona, kiedy byłam mała. Czy to nie wystarczy?”.

Kiedy uczniowie dzielą się swoimi przemyśleniami na temat drugiego przykładu, możesz 
przypomnieć im, że pokuta i chrzest są dla „tych, którzy są odpowiedzialni za swoje czyny 
i  zdolni do popełnienia grzechu” (Moroni 8:10). Pan powiedział, że dzieci zaczynają być 
odpowiedzialne przed Nim, gdy mają osiem lat. Objawienie tej prawdy znajduje się w: 
Joseph Smith Translation, Genesis 17:11 (w aneksie do Biblii Króla Jakuba w wydaniu 
Świętych w Dniach Ostatnich) oraz w Naukach i Przymierzach 68:25–27.

Moroni 8:25–30
Mormon naucza, co ci, którzy są odpowiedzialni za swe czyny, muszą zrobić, 
aby zamieszkać z Bogiem
Wyjaśnij, że po tym, jak Mormon nauczał Moroniego o tym, że małe dzieci nie potrzebują 
chrztu, nauczał, dlaczego chrzest jest konieczny dla tych, którzy są odpowiedzialni. Poproś 
jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 8:25–26. Niech pozostali 
uczniowie śledzą tekst i odszukają błogosławieństwa, które są udziałem tych, którzy wy-
kazują się wiarą, pokutują i przyjmują chrzest.

• Jakie błogosławieństwa widzicie w tych wersetach? (Kiedy uczniowie będą opowiadać 
o tym, co znaleźli, zapisuj ich odpowiedzi na tablicy. Przykładowe odpowiedzi: wiara, 
pokuta i chrzest prowadzą do odpuszczenia grzechów, łagodności i pokory serca, na-
wiedzenia przez Ducha Świętego, przynoszą nadzieję, doskonałą miłość i ostatecznie — 
błogosławieństwo zamieszkania z Bogiem).
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Kiedy uczniowie będą wymieniać błogosławieństwa, jakie znaleźli w wersetach: Moroni 
8:25–26, możesz zadawać pytania uzupełniające:

• Jak myślicie, dlaczego otrzymanie odpuszczenia naszych grzechów prowadzi do łagod-
ności i pokory serca?

• W jaki sposób łagodność i pokora serca zapraszają Ducha Świętego do naszego życia?

• Dlaczego Duch Święty pomaga nam przygotować się do życia z Bogiem?

• Jak myślicie, dlaczego musimy być pilni i modlić się, aby doskonała miłość cały czas była 
w naszym życiu?

Zapisz na tablicy poniższe zdanie do uzupełnienia: Dzięki wiernemu posłuszeństwu przyka-
zaniom możemy otrzymać Ducha Świętego, co przygotuje nas do…

Poproś uczniów, aby w wersetach Moroni 8:25–26 odnaleźli wyrażenie, które uzupełni 
następującą zasadę: Dzięki wiernemu posłuszeństwu przykazaniom możemy otrzymać 
Ducha Świętego, co przygotuje nas do zamieszkania z Bogiem.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie na głos fragmentu: Moroni 8:27, a pozostałych 
uczniów o odszukanie tego, jakie były rezultaty dumy Nefitów. Następnie poproś uczniów, 
aby przejrzeli po cichu fragmenty: Moroni 8:26 i Moroni 8:27 i zwrócili uwagę na różnicę 
pomiędzy łagodnością i pokorą ducha a skutkami, jakie niesie duma.

Poproś inną osobę o przeczytanie na głos fragmentu: Moroni 8:28. Zwróć uwagę, że po 
tym, jak Mormon wyraził troskę o Nefitów, powiedział: „Módl się za nich, mój synu, aby się 
nawrócili”. Przypomnij uczniom o mocy, która może pojawić się w życiu ludzi, za których 
modlą się inni.

Na zakończenie lekcji zachęć uczniów, aby podzielili się swoimi uczuciami na temat mocy 
Zadośćuczynienia, która zbawia małe dzieci i nas wszystkich, kiedy staramy się być wierni 
naszym przymierzom.
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Komentarz i tło historyczne
Moroni 8:8. „Co do przekleństwa Adama, to 
zdjąłem je z nich”

Niektórzy ludzie wierzą, że z powodu Upadku Adama 
nowo narodzone dzieci przychodzą na świat splamione 
grzechem. Prezydent Joseph Fielding Smith wyjaśnił to, 
mówiąc, że ta nauka jest fałszywa:

„Wszyscy, którzy wierzą, że człowiek — tak, nowo 
narodzone niemowlę — jest splamiony ‘grzechem pier-
wotnym’ (mówiąc innymi słowy: występkiem Adama), 
zaprzeczają miłosierdziu zadość czyniącej krwi Jezusa 
Chrystusa. Biblia (podobnie jak nasze współczesne pisma 
święte) naucza, że Jezus Chrystus jest pod każdym wzglę-
dem Odkupicielem ludzkości, który wybawił ją z upadku. 
Zapłacił dług, aby ludzkość stała się dziedzicami poprzez 
występek Adama. Dług obciążający nasze dusze został 
w pełni spłacony. Nie pozostała do spłacenia żadna kara, 
która by wymagała jakiegoś aktu jakiejkolwiek żywej 
istoty — bądź działania w jej imieniu — celem uwolnie-
nia od ‘grzechu pierworodnego’. Doktryna mówiąca, że 
niemowlęta przychodzą na ten świat z klątwą ‘grzechu 
pierworodnego’ jest odrażającą doktryną w oczach Boga 
i zaprzecza wielkości i miłosierdziu zadośćuczynienia. 
(Zob. Moroni, rozdz. 8.)” (Church History and Modern 
Revelation: A Course of Study for the Melchizedek  
Priesthood Quorums, 4 tomy [1949], 4:99).

Moroni 8:8–24. Chrzest niemowląt

Prorok Józef Smith nauczał, że małe dzieci nie potrze-
bują chrztu:

„’Czy [my] wierzymy w chrzest niemowląt?’. […] Nie. 
[…] Ponieważ nigdzie nie jest to zapisane w Biblii. […] 
Chrzest jest na odpuszczenie grzechów. Dzieci nie mają 
grzechów. […] Małe dzieci mają życie w Chrystusie, a te, 
które są starsze, mają życie poprzez wiarę i pokutę” 
(History of the Church, 5:499).

Prezydent Boyd K. Packer z Kworum Dwunastu Apostołów 
powiedział o pełnoetatowych misjonarzach, którym udało 
się pocieszyć matkę opłakującą śmierć małego synka:

„Dwóch misjonarzy pracowało w górzystym regionie 
południowej części Stanów Zjednoczonych. Pewnego 
dnia zobaczyli ze wzgórza, jak ludzie zbierają się na po-
bliskiej polanie. Nieczęsto spotykali osoby, które mogli 
nauczać, więc ruszyli w jej kierunku.

Utopił się mały chłopiec i wkrótce miały rozpocząć się 
uroczystości pogrzebowe. Rodzice posłali po kaznodzieję, 
aby ‘powiedział kilka słów’ nad grobem ich syna. Misjo-
narze stali z tyłu, kiedy wędrowny kaznodzieja stanął 
przed pogrążonym w bólu ojcem i matką i rozpoczął 
swoje kazanie. Jeśli rodzice spodziewali się słów pociesze-
nia z ust tego duchownego, spotkało ich rozczarowanie.

Surowo ich zbeształ za to, że nie ochrzcili tego małego 
chłopca. Odkładali to z tych czy innych powodów, a 
teraz było za późno. Bez ogródek powiedział im, że ich 
mały synek pójdzie do piekła. Z ich winy. To ich obwi-
niał za wiekuiste cierpienia malca.

Po zakończeniu kazania, kiedy grób zasypano piachem, 
starsi zbliżyli się do zrozpaczonych rodziców. ‘Jesteśmy 
sługami Pana — powiedzieli matce — i przyszliśmy do 
was z pewnym przesłaniem’. Szlochający rodzice słu-
chali, jak dwaj starsi czytali z objawień i składali swoje 
świadectwo o przywróceniu kluczy odkupienia zarówno 
dla żywych, jak i dla umarłych.

Trochę mi żal tego kaznodziei. Robił, co mógł, zgodnie 
ze światłem i wiedzą, które zostały mu dane. Ale powi-
nien był mieć więcej do zaoferowania. Istnieje pełnia 
ewangelii.

Starsi przyszli w roli pocieszycieli, nauczycieli, sług Pana, 
jako przedstawiciele ewangelii Jezusa Chrystusa mający 
upoważnienie” („A mały chłopiec je poprowadzi”, 
Ensign lub Liahona, maj 2012, str. 7).
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Wprowadzenie
Jest to ostatni zapisany list Mormona do jego syna, 
Moroniego, w którym ubolewa nad niegodziwością 
Nefitów. Nawołuje Moroniego, aby pilnie starał się 
pomóc Nefitom w odpokutowaniu. Mormon opisuje 

też cierpienia ludu spowodowane ich niegodziwością. 
Zachęca Moroniego, aby pomimo zdeprawowania 
swego ludu był wierny Jezusowi Chrystusowi i pokładał 
nadzieję w obietnicy życia wiecznego.

LEKCJA 158

Moroni 9

Propozycje dotyczące nauczania

Moroni 9:1–20
Mormon ubolewa nad niegodziwością Nefitów i Lamanitów
Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy kiedykolwiek starali się komuś pomóc, a ich wy-
siłki zostały odrzucone.

• Jak mogą reagować niektórzy ludzie, kiedy ich dobre intencje są wielokrotnie odrzucane 
przez tych, którym starają się pomóc?

Wyjaśnij klasie, że rozdział: Moroni 9 to list napisany przez proroka Mormona do jego 
syna, Moroniego. Poproś, aby poszukali, jak Mormon dodawał otuchy swojemu synowi.

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 9:1. Pozostali ucznio-
wie niech śledzą tekst i odszukają, jakiego słowa użył Mormon, aby opisać sytuację Nefi-
tów. Kiedy uczniowie udzielą odpowiedzi, być może będziesz musiał wyjaśnić, że słowo 
bolesny odnosi się do czegoś, co jest przykre, przygnębiające czy smutne.

Napisz na tablicy poniższe odsyłacze do pism świętych: Moroni 9:2–5; Moroni 9:7–10; 
Moroni 9:16–19. Podziel uczniów na trzy grupy. Wyznacz każdej grupie przeczytanie 
jednego z fragmentów pism świętych wypisanych na tablicy i poszukanie, jakie bole-
sne rzeczy opisał Mormon. Poproś, aby jeden uczeń z każdej grupy podzielił się tym, co 
odnaleźli. (Jeśli uczniowie, którym przydzielono fragment: Moroni 9:2–5, nie wspominają 
o złości, możesz powiedzieć, jaką rolę odgrywała złość podczas straszliwych wydarzeń 
opisanych przez Mormona).

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Moroni 9:11–15, 20. Niech 
poszukają powodów, dla których Mormon bolał nad sytuacją swego ludu. Zadaj poniższe 
pytania, aby pomóc uczniom przeanalizować te wersety:

• Co, według was, oznacza być „niecywilizowanym”? (Moroni 9:11). (Zachowywać się w 
prymitywny sposób — bez kultury czy powściągliwości, nie szanując innych ludzi, lekce-
ważąc prawa rządzące społeczeństwem).

• Co, według was, oznacza być bez „żadnych zasad”? (Moroni 9:20). (Żyć bez norm, nie 
szanować ani nie przestrzegać przykazań Bożych).

• Co, waszym zdaniem, znaczy, że „serca straciły wszelką wrażliwość”? (Moroni 9:20). 
(Znieczulić serca na wpływ Ducha Pana i Światło Chrystusa, nie odróżniać dobra od zła).

• Jakie widzicie dowody w dzisiejszym świecie na to, że niektórzy ludzie są niecywilizo-
wani, żyją bez zasad, a ich serca utraciły wrażliwość?

Możesz zwrócić uwagę, że Mormon powiedział, iż jego lud popadł w stan niegodziwości 
w ciągu zaledwie kilku lat (zob. Moroni 9:12).

Wyjaśnij, że podobnie jak prorok Eter pośród narodu Jeredów, Mormon był świadkiem 
złości i niegodziwości, które opanowały jego lud. Poproś jednego z uczniów, aby prze-
czytał na głos fragment: Moroni 9:4. Poproś, aby pozostali uczniowie śledzili tekst i odszu-
kali, czego bał się Mormon w odniesieniu do Nefitów. (Bał się, że „Duch Pana przestał już 
pozostawać z nimi”).

Budujące nauczanie
Kiedy zdecydujesz, 
czego nauczać z bloku 
pism świętych i jak to 
zrobić, wybierz prawdy 
i metody nauczania, 
które będą wsparciem 
dla uczniów i pozwolą 
im być podbudowanymi 
przez Ducha Świętego.
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• Mormon wspomniał, że „nie [ustawał,] trudząc się, by […] wpłynąć” na swój lud. 
Dlaczego Mormon czy współcześni przywódcy Kościoła nadal trudzą się pośród ludzi, 
którzy pałają gniewem lub znieczulili serca na słowo Boże?

Napisz na tablicy następującą prawdę: Mamy pilnie trudzić się w służbie Bogu, nawet 
jeśli ci, którym służymy, nie reagują w odpowiedni sposób. Wyjaśnij, że ma tak być 
nawet wtedy, gdy ludzie, którym służymy, są winni poważnego grzechu. Poproś jednego 
z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 9:6. Poproś uczniów, aby śledzili tekst 
i poszukali powodów, dla których mamy pilnie trudzić się w służbie Bogu, nawet jeśli ci, 
którym służymy, nie reagują w odpowiedni sposób. Kiedy uczniowie powiedzą, co znaleźli, 
przedstaw następujące sytuacje (lub wymyśl kilka własnych), aby pomóc im zastanowić się 
nad tym, w jaki sposób ta prawda może mieć zastosowanie w ich życiu. Poproś jednego lub 
kilku uczniów, aby wyjaśnili, w jaki sposób mogą zastosować prawdę zapisaną na tablicy w 
każdej sytuacji, którą przedstawisz.

 1. Jako prezydent klasy Młodych Kobiet jesteś odpowiedzialna za pięć innych młodych 
kobiet w swoim okręgu. Jedna z nich nie przychodzi na spotkania kościelne ani inne 
zajęcie od ponad roku. Choć ją osobiście zapraszałaś przez ostatnie trzy miesiące, nadal 
nie przychodzi na żadne spotkania czy zajęcia.

 2. Jako nauczyciel domowy pilnie pracujesz, aby służyć każdej przydzielonej ci rodzinie. 
Jednak przez ostatnie kilka miesięcy jedna z twoich rodzin nie odbiera telefonu, kiedy 
dzwonisz, ani nie otwiera drzwi, kiedy chcesz ją odwiedzić.

 3. Masz wrażenie, że powinieneś zaprosić jednego ze swoich dobrych przyjaciół na spo-
tkanie z misjonarzami. On jednak odrzuca twoje zaproszenie, choć ty nadal czujesz, że 
powinieneś zaprosić go ponownie.

Podziel się poniższą wypowiedzią wygłoszoną przez Prezydenta Henry’ego B. Eyringa z 
Rady Prezydenta Kościoła, który zachęcał nas, abyśmy nie ustawali w naszych wysiłkach i 
pracowali pośród dzieci Bożych. Poproś uczniów, aby posłuchali i znaleźli coś, co motywuje 
ich do pilnego trudzenia się na rzecz innych ludzi.

„Jest to przymierze, które zawieramy z Bogiem, że będziemy przestrzegać 
wszystkich Jego przykazań i służyć tak, jak On sam by służył, gdyby był 
obecny. Życie podług tego standardu najlepiej jak potrafimy buduje duchową 
siłę, której będziemy potrzebować, by wytrwać do końca.

Wielcy nauczyciele w kapłaństwie pokazali mi, jak budować tę siłę. Dzieje się 
tak, gdy wykształcamy nawyk, by dążyć naprzód mimo zmęczenia i paraliżu-

jącego strachu, które mogą sprawić, że zaczniecie myśleć o tym, by się poddać. Wspaniali 
mentorzy Pana pokazali mi, że trwała duchowa moc pochodzi z wytrwania w sytuacji, w 
której inni już daliby sobie spokój. […]

Obiecuję wam, że jeśli będziecie się starać ze wszystkich sił, Bóg pomnoży waszą siłę i mą-
drość” („Przygotowanie w kapłaństwie: ‘Potrzebuję waszej pomocy’”, Ensign lub Liahona, 
listopad 2011, str. 58–59).

• Co z tego, o czym nauczał Prezydent Eyring, motywuje was do pilnego trudzenia się 
podczas służby Panu bez względu na to, jak przyjmowane są wasze wysiłki?

Przeczytaj następującą historię przytoczoną przez Starszego Mervyna B. Arnolda, Siedem-
dziesiątego, na temat przywódcy kapłańskiego, który pilnie pracował z młodym mężczy-
zną, pomimo tego, że on wciąż odrzucał jego wysiłki. Poproś uczniów, aby posłuchali, co 
ostatecznie ten młody mężczyzna dostrzegł w swym przywódcy kapłańskim.

„Jako członek prezydium gminy w miejscowości Fortaleza, w Brazylii, brat Marques, wraz z 
innymi przywódcami kapłańskimi, opracował plan reaktywowania osób z gminy, które były 
mniej aktywne. W tej mniej aktywnej grupie członków znajdował się młody mężczyzna 
Fernando Araujo. Niedawno Fernando opowiedział mi o swoim doświadczeniu:

‘Zacząłem brać udział w zawodach surfingowych, które odbywały się w niedzielę rano i 
przestałem chodzić na spotkania kościelne. Pewnego niedzielnego poranka brat Marques 
zapukał do moich drzwi i zapytał moją mamę, która nie należała do Kościoła, czy może 
ze mną porozmawiać. Kiedy usłyszał, że śpię, poprosił o pozwolenie, żeby mnie obudzić. 
Powiedział do mnie: „Fernando, spóźnisz się do kościoła!” i nie słuchając moich wymówek, 
zabrał mnie tam.
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To samo powtórzyło się w następną niedzielę, więc w trzecią niedzielę zdecydowałem 
się wyjść wcześniej, żeby go nie spotkać. Kiedy otworzyłem bramę, on siedział na masce 
swojego samochodu i czytał pisma święte. Kiedy mnie zobaczył, powiedział: „Dobrze! 
Wcześnie wstałeś. Dzisiaj pojedziemy razem i znajdziemy innego młodego człowieka!”. 
Odwołałem się do mojej wolnej woli, ale on powiedział: „Porozmawiamy o tym później”.

Minęło osiem niedziel, a ja nie mogłem się go pozbyć, więc postanowiłem nocować w 
domu mojego kolegi. Następnego ranka, na plaży zobaczyłem, jak zbliża się do mnie męż-
czyzna w garniturze i krawacie. Kiedy rozpoznałem brata Marquesa, wbiegłem do wody. 
Nagle poczułem czyjąś dłoń na moim ramieniu. To był brat Marques po pachy zanurzony 
w wodzie. Wziął mnie za rękę i powiedział: „Spóźnisz się! Chodźmy”. Kiedy zacząłem mu 
tłumaczyć, że nie mam nic do ubrania, odparł: „Rzeczy są w samochodzie”.

Tego dnia, kiedy wychodziliśmy z oceanu, poczułem, jak szczerze kocha mnie i troszczy 
się o mnie brat Marques. […] Brat Marques nie tylko podwiózł mnie do kościoła — kwo-
rum dopilnowało, żebym pozostał aktywny. Planowali zajęcia, dzięki którym czułem się 
potrzebny i akceptowany, otrzymałem powołanie, a członkowie kworum stali się moimi 
przyjaciółmi’” („Wzmacniajcie waszych braci”, Ensign lub Liahona, maj 2004, str. 46–47).

Wyjaśnij, że jako członkowie Kościoła wszyscy mamy do wykonania ważną pracę w tym 
życiu. Przykłady Mormona, Moroniego i brata Marquesa mogą zachęcić nas do wykony-
wania tej pracy, kiedy jesteśmy zniechęceni lub czujemy się odrzuceni przez tych, którym 
mamy służyć.

Moroni 9:21–26
Mormon zachęca Moroniego, aby był wierny
Poproś uczniów, aby wymienili ostatnie wydarzenia mające miejsce w ich społeczności, 
kraju lub na świecie, które mogą wywoływać zniechęcenie.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu fragment: Moroni 9:21–22, 25–26. Poproś, aby 
poszukali rady, jakiej Mormon udzielił Moroniemu na temat tego, co powinien zrobić w tak 
zniechęcających okolicznościach. Pomóż uczniom w analizie i zrozumieniu tych wersetów, 
zadając następujące pytania:

• Które słowa i wyrażenia z tych wersetów wskazują, co czuł Mormon do swego syna, 
Moroniego?

• Co, zgodnie z sugestią Mormona, powinno „pozostać w […] myślach [Moroniego] 
na zawsze”? (Moroni 9:25). W jaki sposób pamięć o Zbawicielu i Jego Zadośćuczy-
nieniu może pomóc nam, kiedy jesteśmy zniechęceni lub kiedy jesteśmy otoczeni 
niegodziwością?

• Czego możemy nauczyć się z tych wersetów na temat tego, jak reagować na otacza-
jące nas trudności i niegodziwość? (Choć uczniowie mogą użyć różnych słów, powinni 
wyrazić myśl, że jeśli będziemy wierni Jezusowi Chrystusowi, On nas podniesie 
nawet pośród otaczających nas trudności i niegodziwości. Możesz zapisać tę zasadę 
na tablicy i zasugerować uczniom, aby zapisali ją na marginesie swoich pism świętych).

• Jakie doświadczenia w waszym życiu lub w życiu bliskich wam osób pokazują, że ta 
zasada jest prawdziwa?

Zachęć uczniów, aby zastanowili się, w jaki sposób mogą być wierniejsi Jezusowi Chrystusowi 
i bardziej na Niego zważać, nawet kiedy czują się zniechęceni lub otacza ich niegodziwość. 
Złóż świadectwo o sile, jaką otrzymujesz dzięki temu, że jesteś wierny Jezusowi Chrystusowi.
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Moroni 10:1–7
Moroni zachęca nas, abyśmy uzyskali świadectwo o Księdze Mormona i o Jezusie 
Chrystusie
Przed rozpoczęciem lekcji narysuj na tablicy łuk z kamieniem zwornikowym (możesz od-
wołać się do ilustracji z lekcji 4.). Rozpocznij zajęcia od wskazania ilustracji.

• Jaka jest funkcja kamienia zwornikowego w łuku?

• W jaki sposób kamień zwornikowy (czyli podstawa) odnosi się do Księgi Mormona? 
(Jeśli uczniowie potrzebują pomocy podczas odpowiedzi na to pytanie, możesz zasuge-
rować, aby przeczytali wypowiedź Proroka Józefa Smitha z piątego akapitu przedmowy 
do Księgi Mormona).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali ostatni akapit z przedmowy do Księgi Mormona. 
Zanim zaczną czytać, poproś, aby poszukali trzech prawd, jakie może poznać człowiek, 
zdobywając świadectwo o Księdze Mormona.

• Jakie inne części naszego świadectwa — podobnie jak inne elementy łuku umocowane 
kamieniem zwornikowym — wzmacniane są przez zdobycie świadectwa o Księdze 
Mormona?

• Dlaczego ważne jest, aby każdy indywidualnie zdobył własne świadectwo o Księdze 
Mormona?

Podsumuj wersety: Moroni 10:1–2, wyjaśniając, że około 1400 lat przed tym, jak Prorok Józef 
Smith otrzymał złote płyty, Moroni zakończył zapisy swego ojca, zamieszczając ostatnie słowa 
zachęty skierowane do tych, którzy dostaną Księgę Mormona w dniach ostatnich. (Pomocne 
może być wyjaśnienie, że słowo zachęta oznacza usilne nawoływanie bądź nakłanianie do 
czegoś. W języku angielskim w rozdziale: Moroni 10 słowo to pojawia się osiem razy).

Wyjaśnij, że Moroni zachęcał wszystkich, którzy otrzymają Księgę Mormona, aby dążyli 
do zdobycia świadectwa o jej prawdziwości i boskości. Poproś uczniów, aby przeczytali po 
cichu wersety: Moroni 10:3–4, szukając wyrażeń, które opisują wymagania potrzebne do 
zdobycia świadectwa o Księdze Mormona poprzez Ducha Świętego. Możesz im zapropo-
nować zaznaczenie tych wyrażeń, gdy je znajdą. Kiedy uczniowie będą podawać znale-
zione wyrażenia, zapisuj je na tablicy. Ich odpowiedzi powinny zawierać:

„Po przeczytaniu tych słów”

„Przypomnieli sobie, jak miłosierny był Pan”

„Będziecie je w sercu rozważać”

„Zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa”

Aby pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu tego, co należy zrobić, aby otrzymać świadec-
two od Ducha Świętego o prawdziwości Księgi Mormona, skorzystaj z poniższych pomy-
słów, aby omówić każde z wymagań podanych przez Moroniego.

Dziel się swoim 
świadectwem
Często korzystaj z okazji, 
by świadczyć o Jezusie 
Chrystusie, Jego ewan-
gelii i Księdze Mormona. 
Zachęcaj uczniów, aby 
również składali swoje 
świadectwa. Dzielenie 
się świadectwem bło-
gosławi osobę, która je 
składa, a także wzmac-
nia wiarę i świadectwa 
innych ludzi.

Wprowadzenie
Moroni zachęcał Lamanitów i wszystkich, którzy będą 
czytali jego świadectwo, aby poprosili Boga o potwier-
dzenie prawdziwości jego słów. Nauczał, że Bóg objawi 
prawdziwość Księgi Mormona i realność Jezusa Chrystusa 
mocą Ducha Świętego. Moroni oświadczył też, że spotka 
się z nami przed sądem Bożym, na którym sam Pan 

poświadczy prawdziwość swych słów. (Uwaga: Możesz 
zarezerwować trochę czasu na koniec lekcji, aby ucznio-
wie złożyli swoje świadectwa na temat Księgi Mormona. 
Aby zapewnić wystarczającą ilość czasu, wybierz w du-
chu modlitwy te części lekcji, które przyniosą największą 
korzyść uczniom).

LEKCJA 159

Moroni 10:1–7, 27–29
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1. „Po przeczytaniu tych słów”

Moroni zachęcał nas, abyśmy „przeczytali te słowa”, czyli przeczytali Księgę Mormona. Po-
proś jednego z uczniów o przeczytanie na głos słów Starszego Tada R. Callistera z Kworum 
Siedemdziesiątych na temat tego, jak pewna moda kobieta skorzystała na przeczytaniu 
Księgi Mormona:

„Pewna 14- letnia dziewczyna […] powiedziała, że rozmawiała o religii z jedną ze szkol-
nych 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).

• Dlaczego czytanie Księgi Mormona jest kluczem do uzyskania świadectwa o jej 
prawdziwości?

• W jaki sposób czytanie Księgi Mormona w tym roku wzmocniło wasze świadectwo 
na temat prawd, jakich naucza?

2. „Przypomnieli sobie, jak miłosierny był Pan”

Moroni nauczał, że ci, którzy czytają Księgę Mormona i pragną dowiedzieć się, czy jest ona 
prawdą, powinni pamiętać, „jak miłosierny był Pan” (Moroni 10:3). Wyjaśnij, że dostrzeże-
nie przykładów miłosierdzia Pana i pamiętanie o nich może zmiękczyć serca i przygotować 
nas na odczuwanie wpływu Ducha Świętego. Jednym ze znaczeń słowa miłosierny jest 
„pełen współczucia”. Poproś uczniów, aby przez chwilę zastanowili się, kiedy doświadczyli 
miłosierdzia Pana, czyli wyrazów współczucia, albo dostrzegli je w życiu kogoś, kogo znają.

Poproś uczniów, aby podzielili się przykładami miłosierdzia Pana opisanymi w Księdze 
Mormona, które są dla nich ważne.

• W jaki sposób pamiętanie o miłosierdziu Pana pomoże komuś w otwarciu się na Ducha 
Świętego i przyjęciu świadectwa o Księdze Mormona?

• Jaki dowód na miłosierdzie Pana widziałeś w swoim życiu?

• Jakie towarzyszą ci uczucia, kiedy pamiętasz o miłosierdziu Pana, którego doświadczyłeś 
w swoim życiu?

3. „Będziecie [miłosierdzie Pana] w sercu rozważać”

Moroni nauczał, że musimy rozważać w swym sercu miłosierdzie Pana. Wyjaśnij, że rozwa-
żanie tego, w jaki sposób Pan był miłosierny dla innych ludzi i dla nas samych, przygoto-
wuje nas na otrzymanie wpływu Ducha Świętego. Aby pomóc uczniom zrozumieć, jak to 
się dzieje, poproś jednego z nich o przeczytanie wyjaśnienia Starszego Marvina J. Ashtona 
z Kworum Dwunastu Apostołów:

„Słowniki mówią, że rozważać oznacza rozpatrywać coś w umyśle, głęboko 
się nad czymś zastanawiać, deliberować, medytować […].

Poprzez rozważanie dajemy Duchowi możliwość wpłynięcia na nas i pokie-
rowania nami. Rozważanie jest silnym ogniwem pomiędzy sercem a umy-
słem. 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 je wprowadzić 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 poznamy praktyczne zastosowanie” („There Are Many Gifts”, 
Ensign, listopad 1987, str. 20).
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• Kiedy podczas studiowania Księgi Mormona rozważanie pomogło wam poczuć wpływ 
Ducha Świętego?

• Co możemy zrobić, aby systematyczniej oddawać się rozważaniom podczas studiowania 
pism świętych?

4. „Zapytacie w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w [Jezusa] 
Chrystusa”

Moroni nauczał, że jeśli chcemy otrzymać świadectwo o prawdziwości Księgi Mormona, 
musimy zapytać Boga „w szczerości serca, z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w 
[Jezusa] Chrystusa”. Wyjaśnij, że modlić się szczerze i z prawdziwym zamiarem oznacza, 
iż będziemy „mieli zamiar działać zgodnie z odpowiedzią, jaką [otrzymamy] od Boga” 
(Abyście głosili moją ewangelię: Przewodnik dla służby misjonarskiej [2004], str. 111). Zasta-
nów się nad opowiedzeniem następującej historii o tym, jak pewien mężczyzna modlił się 
z prawdziwym zamiarem zdobycia świadectwa o prawdziwości Księgi Mormona:

„Od czasu do czasu modliłem się, aby poznać właściwą drogę, ale moja modlitwa przypo-
minała raczej przelotną myśl niż szczere zapytanie. Wtedy pewnego wieczora postanowi-
łem 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 pro-
rokiem 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 spo-
kój. 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” 
(Rodolfo Armando Pérez Bonilla, „Skąd wiem”, Ensign lub Liahona, październik 2011, str. 
64).

Poproś uczniów, aby przestudiowali werset: Moroni 10:4 i dowiedzieli się, co zrobi Bóg dla 
tych, którzy postąpią zgodnie ze słowami Moroniego.

• Co Moroni obiecał tym, którzy dążą do zdobycia świadectwa o Księdze Mormona w spo-
sób, jaki opisał?

• Na jakie sposoby Duch Święty może świadczyć nam o prawdziwości Księgi Mormona? 
(Upewnij się, że uczniowie rozumieją, iż większość objawień nie pojawia się w spektaku-
larny sposób. Choć niektórzy mogą mieć przemożne doświadczenia duchowe, większość 
doświadcza czegoś cichego i delikatnego, jak na przykład ciepłego uczucia spokoju czy 
zapewnienia. Możesz wyjaśnić, że kiedy studiujemy pisma święte, Duch może świadczyć 
o prawdzie tego, co czytamy. Wówczas, kiedy wyraźnie poprosimy o wiedzę na temat 
prawdziwości Księgi Mormona, Duch potwierdzi świadectwo, które już otrzymaliśmy).

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 10:5–7. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, co jeszcze obiecał Moroni w związku z tym, 
czego możemy się dowiedzieć dzięki Duchowi Świętemu. Zwróć uwagę na to, że Moroni 
10:4–5 to fragment z pisma świętego do opanowania. Możesz również zachęcić uczniów 
do zaznaczenia tego fragmentu w wyróżniający się sposób, tak aby mogli go z łatwością 
odnaleźć.

• Czego możemy się nauczyć z wersetu: Moroni 10:3–7? (Mimo że uczniowie mogą użyć 
różnych słów, powinni odnaleźć następującą zasadę: Jeśli prosimy Boga z wiarą i 
prawdziwym zamiarem, możemy otrzymać świadectwo o Księdze Mormona i 
Jezusie Chrystusie poprzez Ducha Świętego).

Poproś uczniów, aby zapisali w notatnikach lub dziennikach do studiowania cel związany z 
tym, co zrobią, aby zdobyć lub wzmocnić świadectwo o Księdze Mormona. Zachęć ich, aby 
zastosowali zasadę nauczaną w wersecie: Moroni 10:4.

Moroni 10:4–5 
to fragment z pisma 
świętego do opanowa-
nia. Pod koniec lekcji 
wspomnij o nauce 
opanowywania frag-
mentów, aby pomóc 
uczniom nauczyć się 
tego fragmentu.
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Moroni 10:27–29
Moroni świadczy, że spotka się z nami na sądzie Bożym.
Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 10:27–29. Poproś klasę, 
aby zastanowiła się nad tym, co może zrobić, aby odpowiedzieć na pytania znajdujące się 
w wersecie: Moroni 10:27. Złóż świadectwo, że ci, którzy otrzymali Księgę Mormona, 
będą pociągnięci do odpowiedzialności przed Bogiem za to, jak na nią zareagowali.

Zarezerwuj trochę czasu na koniec tej lekcji, aby zachęcić uczniów do złożenia świadectwa 
na temat Księgi Mormona. Zastanów się nad złożeniem własnego świadectwa o Księdze 
Mormona. Zapewnij uczniów, że kiedy będą studiować Księgę Mormona przez całe swe 
życie, wzrośnie ich wiara w Jezusa Chrystusa i Jego ewangelię.

Fragment do opanowania — Moroni 10:4–5
Uczniowie, którzy nauczą się na pamięć fragmentu: Moroni 10:4–5, będą lepiej przygoto-
wani na dzielenie się przesłaniem Księgi Mormona z innymi ludźmi. Zapisz ten fragment 
na tablicy i poproś uczniów, aby przeczytali go razem na głos. Wymaż sześć słów, a klasa 
niech ponownie przeczyta werset, uzupełniając brakujące słowa. Kontynuuj do czasu wy-
mazania większości lub wszystkich słów.
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Wprowadzenie
Po tym, jak Moroni nauczał, w jaki sposób zdobyć 
świadectwo o prawdzie wszystkiego dzięki Duchowi 
Świętemu, nawoływał tych, którzy będą czytać 
jego słowa, aby przyjęli i rozpoznali dary duchowe. 

Zakończył zapisywanie Księgi Mormona, nawołując, aby 
wszyscy ludzie przystąpili do Jezusa Chrystusa, przyjęli 
każdy dobry dar, jaki On oferuje oraz stawali się w Nim 
doskonali.

LEKCJA 160

Moroni 10:8–26, 30–34

Propozycje dotyczące nauczania

Moroni 10:8–26
Moroni naucza o darach Ducha i ich celu w dziele Pana
Zachęć uczniów, aby zastanowili się, kiedy Ojciec Niebieski pomógł im zrobić coś, czego 
sami nie mogli zrobić. Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali werset: Moroni 10:8 i 
poszukali wyrażenia, które opisuje duchowe uzdolnienia czy błogosławieństwa, jakie Bóg 
daje wiernym („dary Boże”). Wyjaśnij, że często mówimy o tych darach jako darach Ducha 
lub darach duchowych.

• Dlaczego Bóg daje dary Ducha Swoim dzieciom, zgodnie z tym, co jest napisane w wer-
secie: Moroni 10:8? (Gdy uczniowie odpowiedzą na pytanie, zapisz na tablicy następu-
jącą prawdę: Bóg daje dary Ducha dla dobra Swoich dzieci. Być może będziesz musiał 
wyjaśnić, że w tym kontekście wyrażenie dla dobra oznacza: aby błogosławić lub pomóc).

Poproś uczniów, aby po cichu przeczytali fragment: Moroni 10:9–16 i poszukali, jakie dary 
Boże opisał Moroni w tych wersetach. Możesz zaproponować im zaznaczenie tego, co 
odnajdą.

• Jakie dary Ducha znaleźliście w tych wersetach? (Kiedy uczniowie odpowiadają na to 
pytanie, możesz wypisać ich odpowiedzi na tablicy).

• Jakie przykłady tych darów widzisz w Kościele?

• Kiedy widziałeś, jak ludzie otrzymywali błogosławieństwa dzięki temu, że inni korzystali 
ze swoich darów duchowych? (Możesz przygotować się do podzielenia się przykładem 
tego, co widziałeś).

• W jaki sposób dary Ducha są dla dobra tych, którzy je otrzymują?

Poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos fragment: Moroni 10:19, 24. Niech pozo-
stali uczniowie śledzą tekst i odszukają, co jest przeszkodą dla otrzymania i rozpoznania 
darów duchowych.

• Jaką znaleźliście przeszkodę dla otrzymania i rozpoznania darów duchowych?

• Jak myślicie, dlaczego ludzie w stanie niewiary nie potrafią rozpoznać lub przyjąć mocy 
i darów Bożych?

Niech uczniowie przeczytają po cichu wersety: Moroni 10:25–26 i poszukają, co się stanie 
z tymi, którzy odrzucają dary i moc Bożą. Poproś, aby powiedzieli, co znaleźli.

Poproś kilkoro uczniów, aby po kolei czytali na głos fragment: Moroni 10:20–23. Poproś 
pozostałych uczniów, aby śledzili tekst i odszukali, jakie są błogosławieństwa posiadania 
wiary, nadziei i miłości bliźniego. (Zanim uczniowie zaczną czytać, możesz wyjaśnić, że 
wyrażenie: „co uznam za wskazane” w wersecie: Moroni 10:23 odnosi się do tego, co jest 
w harmonii z wolą Pana).

• Jakie błogosławieństwa, jak nauczał Moroni, będą udziałem tych, którzy mają wiarę, 
nadzieję i miłość bliźniego?

Gdy uczniowie będą odpowiadać, zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli będziemy 
mieli wiarę, będziemy w stanie robić to, co Zbawiciel chce, abyśmy robili. Możesz 
zasugerować uczniom, by zapisali tę zasadę obok wersetu: Moroni 10:23.

Kochaj swoich uczniów
Kiedy wyrażasz swoim 
uczniom miłość i troskę, 
jesteś odzwierciedleniem 
miłości, jaką ma dla 
nich Bóg. Kiedy koń-
czysz ten kurs studiów, 
staraj się pomóc uczniom 
uzmysłowić sobie, że są 
umiłowanymi synami i 
córkami Boga.
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• Jak myślicie, jaki związek mogą mieć ze sobą te dwie zasady zapisane na tablicy? (Jeśli 
będziemy mieć wiarę, Bóg da nam dary, których potrzebujemy do wykonywania pracy, 
jaką ma dla nas).

• W jaki sposób znajomość tych dwóch zasad może wam pomóc teraz i w przyszłości?

Zapisz na tablicy następujące zdania do uzupełnienia. Aby pomóc uczniom dostrzec, w jaki 
sposób obietnica znajdująca się w wersecie: Moroni 10:23 wypełniła się lub może wypełnić 
się w ich życiu, daj im kilka minut na uzupełnienie jednego ze zdań w ich notatnikach lub 
dziennikach do studiowania:

Zaznałem wypełnienia obietnicy z wersetu: Moroni 10:23, kiedy…

Obietnica znajdująca się w wersecie: Moroni 10:23 może mi pomóc, kiedy…

Gdy upłynie wyznaczony czas, niech uczniowie podzielą się z osobą obok tym, co zapisali.

Moroni 10:30–34
Moroni zaprasza wszystkich, aby przystąpili do Chrystusa i stawali się w Nim 
doskonali
Napisz na tablicy słowo Doskonałość. Pod spodem napisz: Możliwa czy niemożliwa?

Poproś uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami na temat pytania znajdującego 
się na tablicy. Po krótkiej dyskusji poproś jednego z uczniów, aby przeczytał na głos frag-
ment: 3 Nefi 12:48.

• Co powiedział Zbawiciel na temat tego, co jest ostatecznym celem dla każdego z nas? 
(Stać się doskonałym). Jak jest to możliwe?

Kiedy uczniowie podzielą się swoimi przemyśleniami, poproś jednego z nich, aby prze-
czytał poniższe wyjaśnienie Prezydenta Jamesa E. Fausta z Rady Prezydenta Kościoła:

„Doskonałość jest wiecznym celem. Choć nie możemy być doskonali w życiu 
doczesnym, dążenie do niej jest przykazaniem, którego ostatecznie — dzięki 
Zadośćuczynieniu — możemy dochować” („This Is Our Day”, Ensign, maj 
1999, str. 19).

Wyjaśnij, że choć doskonałość jest nieosiągalna w tym życiu, ostatecznie sta-
niemy się doskonali. Moroni nauczał, że możemy stać się doskonali poprzez 

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Przerysuj na tablicę poniższą tabelę, nie wpisując 
odpowiedzi znajdujących się w nawiasach.

Co muszę zrobić… Co Bóg obiecuje…

(Możliwe odpowiedzi: musimy przystąpić do 
Jezusa Chrystusa, starać się o dobre dary i je 
przyjąć, unikać złych darów i nieczystych rzeczy, 
wyzbyć się wszelkiej bezbożności i kochać Boga 
ze wszystkich sił, całym umysłem i mocą).

(Możliwe odpowiedzi: On wypełni Swoje przy-
mierza, wystarczy dla nas Jego łaski, będziemy 
udoskonaleni w Jezusie Chrystusie, otrzymamy 
łaskę Bożą, będziemy uświęceni i otrzymamy 
odpuszczenie naszych grzechów, staniemy się 
święci i bez skazy).

Poproś uczniów, aby poszukali w wersetach: Moroni 10:30–33 wyrażeń, które opisują, co 
musimy zrobić i co Bóg nam obiecuje, aby pomóc nam stać się czystymi i doskonałymi. 
Poproś jednego z uczniów o zapisywanie odpowiedzi we właściwych kolumnach tabelki. 
Zwróć uwagę, że słowo łaska odnosi się do boskiej pomocy i siły, które otrzymujemy z 
powodu Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa.

• Jakie zdanie zapisalibyście pod tą tabelką, które by podsumowało nauki Moroniego na 
temat stawania się czystym i doskonałym? (Uczniowie mogą użyć różnych sformuło-
wań, lecz ich odpowiedzi powinny odzwierciedlać następującą prawdę: Kiedy przy-
stępujemy do Jezusa Chrystusa, możemy stać się czyści i doskonali poprzez Jego 
Zadośćuczynienie).

Jeśli to możliwe, rozdaj uczniom kopie poniższej wypowiedzi Starszego Jeffreya R. Hollanda 
z Kworum Dwunastu Apostołów. Poproś jednego z uczniów o przeczytanie tej wypowiedzi 
na głos, a pozostali uczniowie niech śledzą tekst. Zanim uczeń zacznie czytać, zachęć pozo-
stałych, aby słuchali uważnie i zastanowili się, co mogą zrobić w wyniku studiowania Księgi 
Mormona w tym roku, aby przystąpić do Jezusa Chrystusa.
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„Ostatnim, ostatecznym i jedynym apelem tego kamienia zwornikowego 
naszej religii i najbardziej poprawnej księgi kiedykolwiek spisanej 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 cierpieniem 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 ta księga” („A Standard unto My People” 
[przemówienie skierowane do nauczycieli KSE, 9 sierpnia 1994], str. 13–14, adres interne-
towy: si. lds. org).

Poproś uczniów, aby we fragmencie: Moroni 10:32–33 znaleźli wyrażenia, które podkre-
ślają, że możemy być doskonali jedynie „w Chrystusie”, czyli poprzez oczyszczającą moc 
i łaskę Jego Zadośćuczynienia.

• Dlaczego potrzebujemy Zadośćuczynienia Jezusa Chrystusa, aby stać się czystymi i 
doskonałymi?

• Jakie znaleźliście wyrażenia w wersetach: Moroni 10:32–33, które są dla was zachętą, gdy 
staracie się być czystymi i by osiągnąć wieczny cel doskonałości?

Poproś uczniów, aby wybrali jedno lub dwa wyrażenia z pierwszej kolumny tabeli znajdują-
cej się na tablicy. Daj im kilka minut na zapisanie w swoich notatnikach lub dziennikach do 
studiowania swoich przemyśleń lub spostrzeżeń o tym, w jaki sposób mogą udoskonalić 
się w tych dziedzinach.

Zakończ lekcję, czytając werset: Moroni 10:34. Poproś uczniów, aby śledzili tekst i po-
szukali dowodu na to, że Moroni pokładał wiarę i nadzieję w Jezusie Chrystusie. Kiedy 
powiedzą, co znaleźli, zachęć ich, aby zapisali przemyślenia lub spostrzeżenia, jakie mają 
na zakończenie tegorocznego kursu studiowania Księgi Mormona. Zastanów się nad 
poproszeniem kilkorga uczniów o podzielenie się ich odpowiedziami z resztą klasy. Złóż 
świadectwo o błogosławieństwach, jakie Ojciec Niebieski im obiecał, jeśli przystąpią do 
Jezusa Chrystusa poprzez postępowanie zgodne z Jego naukami i opieranie się na wierze 
w Jego Zadośćuczynienie. Zachęć uczniów, aby studiowanie Księgi Mormona było dla 
nich zadaniem na całe życie.

Omówienie Księgi Moroniego
Poświęć nieco czasu, aby pomóc uczniom omówić Księgę Moroniego. Poproś ich, aby 
zastanowili się, czego nauczyli się z tej księgi, tak na lekcjach seminarium, jak i podczas 
osobistego studiowania pism świętych. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zachęć ich, aby przypo-
mnieli sobie podsumowania rozdziałów Księgi Moroniego, co pomoże im zapamiętać, o 
czym jest ta księga. Po upływie wyznaczonego czasu poproś kilku uczniów, aby podzielili 
się naukami z Księgi Moroniego, które ich zainspirowały lub pomogły rozwinąć wiarę w 
Jezusa Chrystusa.
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Komentarz i tło historyczne
Moroni 10:8–19. Dary Ducha

Starszy Bruce R. McConkie opisał cele i powody zdoby-
wania darów duchowych:

„[Celem darów duchowych] jest oświecać, zachęcać 
i podbudowywać wiernych, aby odziedziczyli pokój 
w tym życiu i byli prowadzeniu ku życiu wiecznemu 
w przyszłym świecie. Ich obecność jest dowodem na bo-
skość dzieła Pana; gdzie ich nie ma, tam nie ma Kościoła 
i królestwa Bożego. Obietnica mówi, że nie zostaną one 
zabrane tak długo, jak istnieć będzie ziemia w swym 
obecnym stanie, chyba że pojawi się niewiara (Moroni 
10:19), lecz kiedy nadejdzie dzień doskonały i święci 
zostaną wyniesieni, nie będą już im potrzebne. Paweł 
wyraził to tymi słowy: ‘Lecz gdy nastanie doskonałość, 
to, co cząstkowe, przeminie’. (I List do Koryntian 13).

Oczekuje się, że osoby wierne będą dążyć do uzyskania 
darów Ducha całym swym sercem. Mają ‘[starać] się 
tedy usilnie o większe dary’ (I List do Koryntian 12:31; 
NiP 46:8), ‘[starać] się też usilnie o dary duchowe’ (I List 
do Koryntian 14:1), ‘[pytać] Boga, który daje szczodrze’ 
(NiP 46:7; Ew. Mateusza 7:7–8). Niektórym dany będzie 
jeden dar, innym — drugi; a ‘niektórym dane było 
posiadanie wszystkich tych darów, aby był głową i aby 

każdy członek z tego skorzystał’. (NiP 46:29)” (Mormon 
Doctrine, 2. wyd. [1966], str. 314).

Starszy Marvin J. Ashton z Kworum Dwunastu Aposto-
łów nauczał:

„Moim zdaniem, jedna z największych tragedii w życiu 
ma miejsce wtedy, gdy ktoś klasyfikuje siebie jako ko-
goś, kto nie ma talentów czy darów. […]

W Naukach i Przymierzach 46:11–12 mamy tę prawdę: 
‘Bowiem nie wszyscy dostają każdy dar; gdyż wiele 
jest darów, każdemu człowiekowi dany jest dar przez 
Ducha Boga.

Jedni dostają ten, drudzy inny, aby wszyscy z nich 
korzystali’.

Bóg dał każdemu z nas jeden lub więcej szczególnych 
talentów. […] Do każdego z nas należy szukanie darów, 
które dał nam Bóg, i budowanie na nich. […]

Bóg żyje. Naprawdę błogosławi nas darami. Kiedy 
rozwijamy dane od Boga dary, dzielimy się nimi i ko-
rzystamy z darów otaczających nas ludzi, świat może 
być lepszy, a dzieło Boże będzie szybciej postępowało 
naprzód” („There Are Many Gifts”, Ensign, listopad 
1987, str. 20, 23).
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Lekcja do samodzielnego studiowania
Moroni 7:20–10:34 (Część 32.)

Materiały przygotowawcze dla 
nauczyciela prowadzącego program 
samodzielnego studiowania
Podsumowanie codziennego samodzielnego 
studiowania lekcji
Poniższe podsumowanie doktryn i zasad, z jakimi ucznio-
wie zapoznali się podczas studiowania rozdziałów: Moroni 
7:20–10:34 (Część 32.), nie zakłada, że masz ich nauczać w 
ramach swojej lekcji. Twoja lekcja ma koncentrować się jedy-
nie na kilku z poniższych doktryn i zasad. Postępuj zgodnie z 
podszeptami Ducha Świętego, rozważając potrzeby swoich 
uczniów.

Dzień 1. (Moroni 7:20–48)
Kiedy uczniowie kontynuowali studiowanie kazania Mormona 
skierowane do ludzi w synagodze, poznali ważne zasady 
na temat wiary, nadziei i miłości bliźniego. Dzięki wierze w 
Jezusa Chrystusa możemy trzymać się wszystkiego, co do-
bre. Jeśli wykazujemy się wiarą w Jezusa Chrystusa, możemy 
zyskać nadzieję poprzez Jego Zmartwychwstanie na to, że 
zmartwychwstaniemy do życia wiecznego. Jeśli modlimy się 
do Ojca z całej mocy swego serca i żyjemy jak prawdziwi na-
śladowcy Jezusa Chrystusa, możemy być napełnieni miłością 
bliźniego.

Dzień 2. (Moroni 8–9)
Dzięki studiowaniu listu Mormona do Moroniego zapisa-
nego w rozdziale: Moroni 8 uczniowie dowiedzieli się, że 
wszyscy, którzy są odpowiedzialni i zdolni do popełnienia 
grzechu, muszą odpokutować i przyjąć chrzest. Przestudio-
wali tez doktrynę mówiącą, że małe dzieci zostały zbawione 
poprzez Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa. Studiując list 
zapisany w rozdziale: Moroni 9, uczniowie dowiedzieli się, 
że mamy pilnie trudzić się w służbie Bogu, nawet jeśli ci, 
którym służymy, nie reagują w odpowiedni sposób. Poza 
tym na podstawie przykładów Mormona i Moroniego 
uczniowie dowiedzieli się, że jeśli będziemy wierni Jezusowi 
Chrystusowi, On nas podniesie nawet pośród otaczających 
nas trudności i niegodziwości.

Dzień 3. (Moroni 10:1–7, 27–29)
Kiedy uczniowie studiowali końcowe świadectwo Moroniego, 
przypomnieli sobie, że jeśli prosimy Boga z wiarą i prawdzi-
wym zamiarem, możemy otrzymać świadectwo o Księdze 
Mormona i Jezusie Chrystusie poprzez Ducha Świętego. 
Dowiedzieli się też, że ci, którzy otrzymali Księgę Mormona, 
będą pociągnięci do odpowiedzialności przed Bogiem za to, 
jak na nią zareagowali.

Wprowadzenie
Lekcja ta pomoże uczniom lepiej zrozumieć, co to znaczy trzy-
mać się tego, co dobre. Uczniowie będą mieli okazję wyjaśnić, 
w jaki sposób człowiek może sam się przekonać, że Księga 
Mormona jest prawdziwa. Będą też mogli podzielić się świadec-
twami o Księdze Mormona i omówić, w jaki sposób ich świa-
dectwa wzmocniły się w ciągu tego roku. Rozdziały: Moroni 7–9 
zawierają listy Mormona, które Moroni umieścił w tej księdze.

Propozycje dotyczące nauczania

Moroni 7:20–48
Moroni zapisuje nauki Mormona na temat wiary w Jezusa 
Chrystusa, nadziei i miłości bliźniego
Zapisz na tablicy wyrażenia: dotknąć czegoś i trzymać się czegoś. 
Poproś jednego z uczniów o wyjście na środek klasy i pokazanie, 
co to znaczy dotknąć Księgę Mormona. Następnie poproś go, 
aby zademonstrował, co to znaczy trzymać się Księgi Mormona.

Poproś uczniów, aby przeczytali po cichu werset: Moroni 7:19 i 
poszukali, czego powinniśmy się trzymać według słów Mormona. 
Następnie zadaj poniższe pytania:

• Czego mamy się trzymać, według słów Mormona?
• Jak myślicie, co to znaczy „trzymać się wszystkiego, co 

dobre”? (Pomóż uczniom zrozumieć, że „[wszystko], co 
dobre”, może obejmować prawe cele, działania, myśli, zasady 
i rzeczy).

Wyjaśnij, że Mormon dalej nauczał, w jaki sposób możemy „trzy-
mać się wszystkiego, co dobre”. Poproś kilkoro uczniów, aby po 
kolei czytali na głos fragment: Moroni 7:20–22, 25. Poproś pozo-
stałych uczniów, aby poszukali rady Mormona na temat tego, co 
musimy zrobić, aby „trzymać się wszystkiego, co dobre”.

Zapisz na tablicy poniższe zdanie do uzupełnienia: Kiedy…, 
możemy trzymać się wszystkiego, co dobre.

Dzień 4. (Moroni 10:8–26, 30–34)
Uczniowie dowiedzieli się, że Bóg daje dary Ducha dla dobra 
Swoich dzieci. Przekonali się też, że jeśli będziemy mieli wiarę, 
będziemy w stanie robić to, co Zbawiciel chce, abyśmy robili. 
Przestudiowali również ostatnie słowa Moroniego zapisane 
w Księdze Mormona, które uczą, że kiedy przystępujemy do 
Jezusa Chrystusa, możemy stać się czyści i doskonali poprzez 
Jego Zadośćuczynienie.
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Zapytaj: Jak uzupełnilibyście to zdanie po przeczytaniu tych 
wersetów? (Odpowiedź, jakiej mogą udzielić uczniowie: Kiedy 
mamy wiarę w Jezusa Chrystusa, możemy trzymać się 
wszystkiego, co dobre).

Przypomnij uczniom, że w tym rozdziale Mormon świadczył też, 
że dzięki wierze w Jezusa Chrystusa możemy być napełnieni 
darem miłości bliźniego (zob. Moroni 7:48). Poproś klasę, aby 
spróbowała wyrecytować z pamięci fragment do opanowania: 
Moroni 7:45, 47–48. Członkowie klasy mogą też przeczytać ten 
werset na głos.

Zadaj następujące pytania:

• Jakie jest wasze ulubione wyrażenie z wersetów: Moroni 7:45, 
47–48? Dlaczego to wyrażenie jest dla was ważne?

• Kiedy widzieliście, jak ktoś okazał miłość bliźniego, lub kiedy 
sami poczuliście, że Pan pomaga wam wykazać się taka miło-
ścią? (Możesz udzielić własnych odpowiedzi na te pytania).

Moroni 10
Moroni nawołuje nas, abyśmy uzyskali świadectwo o Księdze 
Mormona i przystąpili do Jezusa Chrystusa
Zastanów się z uczniami, jaka jest funkcja kamienia zworniko-
wego w łuku. Omówcie, w jaki sposób idea kamienia zworniko-
wego (czyli podstawy) odnosi się do Księgi Mormona. (Możesz 
odwołać się do ilustracji znajdującej się w Części 1., w dniu 3., 
ich przewodników do studiowania). Poproś uczniów, aby powie-
dzieli, w jaki sposób Księga Mormona jest kamieniem zworniko-
wym ich świadectwa.

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu: Moroni 
10:3–5. Poproś uczniów, aby zastanowili się, dlaczego ważne jest, 
by dzielić się tymi wersetami ze wszystkimi ludźmi bez względu 
na to, czy są członkami naszego Kościoła, czy nie. Poproś kilku 
uczniów, aby podzielili się swoimi przemyśleniami, a następnie 
zapytaj: Co, zgodnie ze słowami Moroniego, musimy zrobić, aby 
poznać prawdę? (Możesz wypisać odpowiedzi uczniów na tablicy. 
Zwróć uwagę, że te odpowiedzi to sposoby, na jakie możemy z 
wiarą starać się przekonać „o prawdzie wszystkiego”).

Poproś jednego z uczniów o przeczytanie fragmentu:  Moroni 
10:6–7, a następnie zapytaj: Czego jeszcze możemy się do-
wiedzieć dzięki mocy Ducha Świętego oprócz przekonania się 
o prawdziwości Księgi Mormona? (Duch Święty potwierdzi, 
że Jezus jest Chrystusem).

Zapisz na tablicy następującą zasadę: Jeśli prosimy Boga z 
wiarą i prawdziwym zamiarem, możemy otrzymać świa-
dectwo o Księdze Mormona i Jezusie Chrystusie poprzez 
Ducha Świętego).

Przypomnij uczniom, że Moroni zwrócił się z ostatnim zaprosze-
niem do wszystkich ludzi, którzy będą czytać Księgę Mormona. 
Poproś jednego z uczniów o przeczytanie owego zaproszenia, 
które znajduje się w wersetach: Moroni 10:30, 32–33. Niech 
członkowie klasy poszukają, w jaki sposób możemy „[przystąpić] 
do Chrystusa”. (Możesz zaproponować, aby podkreślili to, co 
odnajdą). Następnie zadaj poniższe pytania:

• Jakie zaproszenie wystosował Moroni na zakończenie tego 
świętego zapisu?

• Jakie wyrażenia w tych wersetach pomagają wam dowiedzieć 
się, w jaki sposób „[przystąpić] do Chrystusa”?

• Jakich zasad możecie się nauczyć z tych wersetów? (Odpo-
wiedzi uczniów mogą odzwierciedlać następującą zasadę: 
Kiedy przystępujemy do Jezusa Chrystusa, możemy stać 
się czyści i doskonali poprzez Jego Zadośćuczynienie. 
Możesz zapisać tę zasadę na tablicy).

• Co dla was oznacza, że możecie być udoskonaleni jedynie 
przez Jezusa Chrystusa?

Poproś każdego ucznia o wybranie jednego z poniższych pytań 
i zastanowienie się nad odpowiedzią. (Możesz zapisać te pytania 
na tablicy lub rozdać je na kartkach). Po upływie wyznaczonego 
czasu poproś kilkoro uczniów, aby podzielili się swoimi odpowie-
dziami z resztą klasy.

• Jak się przekonaliście o tym, że Księga Mormona jest 
prawdziwa?

• W jaki sposób Zbawiciel pomógł wam stać się tym, kim jeste-
ście, bardziej niż sami moglibyście to zrobić?

• Kiedy patrzycie wstecz na studiowanie przez siebie Księgi 
Mormona w tym roku, co chcielibyście poprawić w swoim 
studiowaniu pism świętych?

Kiedy uczniowie podadzą swoje odpowiedzi, możesz podzielić 
się własnym świadectwem o Księdze Mormona i Zadośćuczy-
nieniu Jezusa Chrystusa. Możesz też powiedzieć uczniom, jak 
bardzo cenisz ich samych i ich wysiłki wkładane w studiowanie i 
uczenie się podczas tego roku seminarium. Zachęć ich, aby nadal 
czytali pisma święte każdego dnia i starali się stosować w swym 
życiu to, czego się dowiedzieli.
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Aneks
Wykresy czytania pism świętych

Pomagamy w realizacji zadania semina-
rium i instytutu religii, kiedy zachęcamy 
uczniów, aby (1) codziennie czytali i 
studiowali pisma święte oraz (2) czytali 
pisma święte w ramach kursu studiów. 
Możesz rozdać uczniom wykresy podobne 

do poniższych, aby pomóc im śledzić 
postęp w czytaniu. Jeśli chciałbyś złożyć 
sprawozdanie z postępów uczniów 
związanych z codziennym czytaniem 
pism świętych, postępuj według in-
strukcji zawartych we „Wskazówkach 

dotyczących sprawozdawczości z czytania 
pism świętych”. Poszukaj takich wskazó-
wek na stronie: si. lds. org, wpisując frazę 
„wskazówki dotyczące sprawozdawczości 
z czytania pism świętych”.

Wykres czytania Księgi Mormona

1 Nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 Nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Jakub 1 2 3 4 5 6 7

Enos 1

Jarom 1

Omni 1

Słowa Mormona 1

Mosjasz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

Alma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

Helaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

3 Nefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

4 Nefi 1

Mormon 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15

Moroni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wykres codziennego czytania pism świętych

stycz. luty marz. kwiec. maj czerw. lip. sierp. wrzes. paźdz. list. grudz.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29 (29) 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

31 31 31 31 31 31 31
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Tempo studiowania — dla nauczycieli prowadzących zajęcia codziennie
Sugerowany plan na 36- tygodniowy rok szkolny

Tydzień Blok fragmentów, który będzie 
nauczany

Blok fragmentów 
do przeczytania

1 Dzień 1.: Lekcja 1:  Rola ucznia
Dzień 2.: Lekcja 2  Studiowanie pism 

świętych
Dzień 3.: Lekcja 3  Plan zbawienia
Dzień 4.: Lekcja 4  Strona tytułowa, 

przedmowa i świadec-
twa świadków

Dzień 5.: Lekcja 5  Ogólne omówienie 
Księgi Mormona

Strona tytułowa, 
Przedmowa do Księgi 
Mormona, Świadectwa 
świadków, Świadectwo 
Proroka Józefa Smitha 
i Wprowadzenie do 
Księgi Mormona

2 Dzień 1.: Lekcja 6  1 Nefi 1
Dzień 2.: Lekcja 7  1 Nefi 2
Dzień 3.: Lekcja 8  1 Nefi 3–4
Dzień 4.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 5.: Lekcja 9  1 Nefi 5

1 Nefi 1–5

3 Dzień 1.: Lekcja 10  1 Nefi 6 i 9
Dzień 2.: Lekcja 11  1 Nefi 7
Dzień 3.: Lekcja 12  1 Nefi 8
Dzień 4.: Lekcja 13  1 Nefi 10–11
Dzień 5.: Lekcja 14  1 Nefi 12–13

1 Nefi 6–13

4 Dzień 1.: Lekcja 15  1 Nefi 14
Dzień 2.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 3.: Lekcja 16  1 Nefi 15
Dzień 4.: Lekcja 17  1 Nefi 16
Dzień 5.: Lekcja 18  1 Nefi 17

1 Nefi 14–17

5 Dzień 1.: Lekcja 19  1 Nefi 18
Dzień 2.: Lekcja 20  1 Nefi 19
Dzień 3.: Lekcja 21  1 Nefi 20–22
Dzień 4.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 5.: Lekcja 22  2 Nefi 1

1 Nefi 18–2 Nefi 1

6 Dzień 1.: Lekcja 23  2 Nefi 2 (część 1.)
Dzień 2.: Lekcja 24  2 Nefi 2 (część 2.)
Dzień 3.: Lekcja 25  2 Nefi 3
Dzień 4.: Lekcja 26  2 Nefi 4
Dzień 5.: Lekcja 27  2 Nefi 5

2 Nefi 2–5

7 Dzień 1.: Lekcja 28  2 Nefi 6–8
Dzień 2.: Lekcja 29  2 Nefi 9:1–26
Dzień 3.: Lekcja 30  2 Nefi 9:27–54 i 

2 Nefi 10
Dzień 4.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 5.: Lekcja 31  2 Nefi 11 i 16

2 Nefi 6–11; 16

8 Dzień 1.: Lekcja 32  2 Nefi 12–15
Dzień 2.: Lekcja 33  2 Nefi 17–20
Dzień 3.: Lekcja 34  2 Nefi 21–24
Dzień 4.: Lekcja 35  2 Nefi 25
Dzień 5.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)

2 Nefi 12–15; 17–25

Tydzień Blok fragmentów, który będzie 
nauczany

Blok fragmentów 
do przeczytania

9 Dzień 1.: Lekcja 36  2 Nefi 26
Dzień 2.: Lekcja 37  2 Nefi 27
Dzień 3.: Lekcja 38  2 Nefi 28
Dzień 4.: Lekcja 39  2 Nefi 26–30
Dzień 5.: Lekcja 40  2 Nefi 31

2 Nefi 26–31

10 Dzień 1.: Lekcja 41  2 Nefi 32
Dzień 2.: Lekcja 42  2 Nefi 33
Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 4.: Lekcja 43  Jakub 1–2:11
Dzień 5.: Lekcja 44  Jakub 2:12–35

2 Nefi 32–Jakub 2

11 Dzień 1.: Lekcja 45  Jakub 3–4
Dzień 2.: Lekcja 46  Jakub 5:1–51
Dzień 3.: Lekcja 47  Jakub 5:52–77; 

Jakub 6
Dzień 4.: Lekcja 48  Jakub 7
Dzień 5.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)

Jakub 3–7

12 Dzień 1.: Lekcja 49  Enos
Dzień 2.: Lekcja 50  Jarom i Omni
Dzień 3.: Lekcja 51  Słowa Mormona–

Mosjasz 1
Dzień 4.: Lekcja 52  Mosjasz 2
Dzień 5.: Lekcja 53  Mosjasz 3

Enos–Mosjasz 3

13 Dzień 1.: Lekcja 54  Mosjasz 4
Dzień 2.: Lekcja 55  Mosjasz 2–6
Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 4.: Lekcja 56  Mosjasz 7–8
Dzień 5.: Lekcja 57  Mosjasz 9–10

Mosjasz 4–10

14 Dzień 1.: Lekcja 58  Mosjasz 11–12:17
Dzień 2.: Lekcja 59  Mosjasz 12:18–14:12
Dzień 3.: Lekcja 60  Mosjasz 15–17
Dzień 4.: Lekcja 61  Mosjasz 18
Dzień 5.: Lekcja 62  Mosjasz 19–20

Mosjasz 11–20

15 Dzień 1.: Lekcja 63  Mosjasz 21–22
Dzień 2.: Lekcja 64  Mosjasz 23–24
Dzień 3.: Lekcja 65  Mosjasz 25
Dzień 4.: Lekcja 66  Mosjasz 26
Dzień 5.: Lekcja 67  Mosjasz 27

Mosjasz 21–27

16 Dzień 1.: Lekcja 68  Mosjasz 28–29
Dzień 2.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 3.: Lekcja 69  Alma 1–2
Dzień 4.: Lekcja 70  Alma 3–4
Dzień 5.: Lekcja 71  Alma 5:1–36

Mosjasz 28–Alma 5:36

17 Dzień 1.: Lekcja 72  Alma 5:37–62
Dzień 2.: Lekcja 73  Alma 6–7
Dzień 3.: Lekcja 74  Alma 8
Dzień 4.: Lekcja 75  Alma 9–10
Dzień 5.: Lekcja 76  Alma 11

Alma 5:37–11:46
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Tydzień Blok fragmentów, który będzie 
nauczany

Blok fragmentów 
do przeczytania

18 Dzień 1.: Lekcja 77  Alma 12
Dzień 2.: Lekcja 78  Alma 13
Dzień 3.: Lekcja 79  Alma 14
Dzień 4.: Lekcja 80  Alma 15–16
Dzień 5.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)

Alma 12–16

19 Dzień 1.: Lekcja 81  Alma 17
Dzień 2.: Lekcja 82  Alma 18
Dzień 3.: Lekcja 83  Alma 19–20
Dzień 4.: Lekcja 84  Alma 21–22
Dzień 5.: Lekcja 85  Alma 23–24

Alma 17–24

20 Dzień 1.: Lekcja 86  Alma 25–26
Dzień 2.: Lekcja 87  Alma 27–29
Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 4.: Lekcja 88  Alma 30
Dzień 5.: Lekcja 89  Alma 31

Alma 25–31

21 Dzień 1.: Lekcja 90  Alma 32
Dzień 2.: Lekcja 91  Alma 33
Dzień 3.: Lekcja 92  Alma 34–35
Dzień 4.: Lekcja 93  Alma 36
Dzień 5.: Lekcja 94  Alma 37

Alma 32–37

22 Dzień 1.: Lekcja 95  Alma 38
Dzień 2.: Lekcja 96  Alma 39
Dzień 3.: Lekcja 97  Alma 40
Dzień 4.: Lekcja 98  Alma 41
Dzień 5.: Lekcja 99  Alma 42

Alma 38–42

23 Dzień 1.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-
zycje dotyczące dni dodatkowych)

Dzień 2.: Lekcja 100  Alma 43–44
Dzień 3.: Lekcja 101  Alma 45–48
Dzień 4.: Lekcja 102  Alma 49–51
Dzień 5.: Lekcja 103  Alma 52–55

Alma 43–55

24 Dzień 1.: Lekcja 104  Alma 56–58
Dzień 2.: Lekcja 105  Alma 59–63
Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 4.: Lekcja 106  Helaman 1–2
Dzień 5.: Lekcja 107  Helaman 3–4

Alma 56–Helaman 4

25 Dzień 1.: Lekcja 108  Helaman 5
Dzień 2.: Lekcja 109  Helaman 6–7
Dzień 3.: Lekcja 110  Helaman 8–9
Dzień 4.: Lekcja 111  Helaman 10
Dzień 5.: Lekcja 112  Helaman 11–12

Helaman 5–12

26 Dzień 1.: Lekcja 113  Helaman 13
Dzień 2.: Lekcja 114  Helaman 14
Dzień 3.: Lekcja 115  Helaman 15–16
Dzień 4.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 5.: Lekcja 116  3 Nefi 1

Helaman 13–3 Nefi 1

27 Dzień 1.: Lekcja 117  3 Nefi 2–5
Dzień 2.: Lekcja 118  3 Nefi 6–7
Dzień 3.: Lekcja 119  3 Nefi 8–10
Dzień 4.: Lekcja 120  3 Nefi 11:1–17
Dzień 5.: Lekcja 121  3 Nefi 11:18–41

3 Nefi 2–11

Tydzień Blok fragmentów, który będzie 
nauczany

Blok fragmentów 
do przeczytania

28 Dzień 1.: Lekcja 122  3 Nefi 12
Dzień 2.: Lekcja 123  3 Nefi 13
Dzień 3.: Lekcja 124  3 Nefi 14
Dzień 4.: Lekcja 125  3 Nefi 15–16
Dzień 5.: Lekcja 126  3 Nefi 17

3 Nefi 12–17

29 Dzień 1.: Lekcja 127  3 Nefi 18
Dzień 2.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 3.: Lekcja 128  3 Nefi 19
Dzień 4.: Lekcja 129  3 Nefi 20
Dzień 5.: Lekcja 130  3 Nefi 21–22

3 Nefi 18–22

30 Dzień 1.: Lekcja 131  3 Nefi 23
Dzień 2.: Lekcja 132  3 Nefi 24–26
Dzień 3.: Lekcja 133  3 Nefi 27
Dzień 4.: Lekcja 134  3 Nefi 28
Dzień 5.: Lekcja 135  3 Nefi 29–30

3 Nefi 23–30

31 Dzień 1.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-
zycje dotyczące dni dodatkowych)

Dzień 2.: Lekcja 136  4 Nefi
Dzień 3.: Lekcja 137  Mormon 1–2
Dzień 4.: Lekcja 138  Mormon 3–4
Dzień 5.: Lekcja 139  Mormon 5–6

4 Nefi–Mormon 6

32 Dzień 1.: Lekcja 140  Mormon 7–8:11
Dzień 2.: Lekcja 141  Mormon 8:12–41
Dzień 3.: Lekcja 142  Mormon 9
Dzień 4.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 5.: Lekcja 143  Eter 1

Mormon 7–Eter 1

33 Dzień 1.: Lekcja 144  Eter 2
Dzień 2.: Lekcja 145  Eter 3
Dzień 3.: Lekcja 146  Eter 4–5
Dzień 4.: Lekcja 147  Eter 6
Dzień 5.: Lekcja 148  Eter 7–11

Eter 2–11

34 Dzień 1.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-
zycje dotyczące dni dodatkowych)

Dzień 2.: Lekcja 149  Eter 12:1–22
Dzień 3.: Lekcja 150  Eter 12:23–41
Dzień 4.: Lekcja 151  Eter 13–15
Dzień 5.: Lekcja 152  Moroni 1–3

Eter 12–Moroni 3

35 Dzień 1.: Lekcja 153  Moroni 4–5
Dzień 2.: Lekcja 154  Moroni 6
Dzień 3.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)
Dzień 4.: Lekcja 155  Moroni 7:1–19
Dzień 5.: Lekcja 156  Moroni 7:20–48

Moroni 4–7

36 Dzień 1.: Lekcja 157  Moroni 8
Dzień 2.: Lekcja 158  Moroni 9
Dzień 3.: Lekcja 159  Moroni 10:1–7, 

27–29
Dzień 4.: Lekcja 160  Moroni 10:8–26, 

30–34
Dzień 5.: Dzień dodatkowy (zobacz propo-

zycje dotyczące dni dodatkowych)

Moroni 8–10
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Sugestie dotyczące dni dodatkowych

Tempo studiowania dla nauczycieli pro-
wadzących zajęcia codziennie opiera się 
na 36- tygodniowym, czyli 180- dniowym 
roku szkolnym. Ten podręcznik zawiera 
160 lekcji w trybie nauczania codziennego 
i pozostawia 20 dni, na które nie ma wy-
znaczonego materiału. Te 20 „dodatko-
wych dni” powinno być wykorzystanych 
w mądry sposób na wartościowe cele i 
zajęcia, włączając w to:

 1. Dostosowanie lekcji prowadzonych 
w trybie codziennym. Możesz spędzić 
więcej czasu podczas lekcji, które tego 
wymagają, aby nauczać w skutecz-
niejszy sposób. Możesz wykorzystać 
dodatkowe pomysły na nauczanie, które 
znajdują się pod koniec niektórych lekcji 
lub wykorzystać czas na odpowiadanie 
na pytania uczniów dotyczące kon-
kretnych fragmentów pism świętych 
lub tematów związanych z ewangelią. 
Dodatkowe dni pozwolą na wykorzysta-
nie tych sposobności, kiedy będziesz się 
starać utrzymać tempo studiowania oraz 
nauczać fragmentów pism świętych w 
kolejności, w jakiej są wyznaczone.

 2. Opanowanie kluczowych fragmen-
tów pism świętych i podstawowych 
doktryn. Możesz wykorzystać zajęcia 
związane z opanowywaniem fragmen-
tów z pism świętych, które znajdują się 
w samym podręczniku i aneksie. Mo-
żesz przygotować własne zajęcia, które 
wyjdą naprzeciw potrzebom i zainte-
resowaniom uczniów w twojej klasie. 
Możesz tez wykorzystać część dodatko-
wego dnia na te zajęcia, które po-
mogą uczniom przejrzeć podstawowe 
doktryny i pogłębić ich zrozumienie. 
Na początku roku możesz wykorzy-
stać jeden dodatkowy dzień na ocenę 
znajomości podstawowych doktryn 
(Basic Doctrines Assessment — BDA), 
dzięki czemu nauczyciele mogą ocenić, 
do jakiego stopnia uczniowie rozumieją 
podstawowe doktryny Kościoła, wierzą 
w nie, wiedzą, jak je stosować oraz 
potrafią je wyjaśnić. Aby znaleźć ocenę 
BDA i innego rodzaju oceny na stronie 
internetowej S&I (si. lds. org), użyj słowa 
kluczowego: assessment (ocena). Spra-
wozdania BDA pomagają nauczycielom, 

którzy dokonali ocen, przeanalizować 
potrzeby uczniów i dostosować na-
uczanie w taki sposób, aby zaspokoić te 
potrzeby.

 3. Przeglądanie poprzedniego mate-
riału. Uczniowie mogą odnieść korzyść 
dzięki okresowemu przeglądaniu tego, 
czego się nauczyli na poprzednich 
lekcjach lub z poszczególnych ksiąg 
pism świętych. Możesz dać uczniom 
możliwość wyjaśnienia jakiejś prawdy 
z wcześniejszej lekcji i podzielenia się 
tym, jak wpłynęła ona na ich życie. Mo-
żesz też przygotować i przeprowadzić 
quiz lub inne zadanie, dzięki któremu 
przejrzycie wcześniejszy materiał.

 4. Czas na planowane przerwy w 
szkole. Od czasu do czasu zajęcia czy 
apele szkolne, wydarzenia publiczne, 
pogoda czy inne przerwy mogą wymu-
sić na tobie odwołanie bądź skróce-
nie lekcji. Dni dodatkowe mogą być 
wykorzystane na tego typu zakłócenia 
w planie zajęć.
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Tempo studiowania — dla nauczycieli prowadzących zajęcia w oparciu 
o samodzielne studiowanie

Podręcznik zawiera 32 lekcje na odbywające się raz w tygodniu zajęcia dla uczniów studiujących samodzielnie. Są one powiązane z 32 
częściami znajdującymi się w pozycji: Księga Mormona Przewodnik do samodzielnego studiowania dla uczniów seminarium. Możesz 
dostosować lekcję i tempo ich przeprowadzania do liczby tygodni, jakie masz na przeprowadzenie tego kursu.

Część Lekcja do samodzielnego studiowania

Część 
1.

Dzień 1.: Studiowanie pism świętych
Dzień 2.: Plan zbawienia
Dzień 3.:  Strona tytułowa, przedmowa i 

świadectwa świadków
Dzień 4.:  Ogólne omówienie Księgi 

Mormona
Lekcja z nauczycielem: Studiowanie pism 
świętych – Ogólne omówienie Księgi 
Mormona

Część 
2.

Dzień 1.: 1 Nefi 1
Dzień 2.: 1 Nefi 2
Dzień 3.: 1 Nefi 3–4
Dzień 4.: 1 Nefi 5–6; 9
Lekcja z nauczycielem: 1 Nefi 1–6; 9

Część 
3.

Dzień 1.: 1 Nefi 7
Dzień 2.: 1 Nefi 8
Dzień 3.: 1 Nefi 10–11
Dzień 4.: 1 Nefi 12–14
Lekcja z nauczycielem: 1 Nefi 7–8; 10–14

Część 
4.

Dzień 1.: 1 Nefi 15
Dzień 2.: 1 Nefi 16
Dzień 3.: 1 Nefi 17
Dzień 4.: 1 Nefi 18–19
Lekcja z nauczycielem: 1 Nefi 15–19

Część 
5.

Dzień 1.: 1 Nefi 20–22
Dzień 2.: 2 Nefi 1
Dzień 3.: 2 Nefi 2
Dzień 4.: 2 Nefi 3
Lekcja z nauczycielem: 1 Nefi 20–2 Nefi 3

Część 
6.

Dzień 1.: 2 Nefi 4–5
Dzień 2.: 2 Nefi 6–8
Dzień 3.: 2 Nefi 9
Dzień 4.: 2 Nefi 9–10
Lekcja z nauczycielem: 2 Nefi 4–10

Część 
7.

Dzień 1.: 2 Nefi 11–16
Dzień 2.: 2 Nefi 17–20
Dzień 3.: 2 Nefi 21–24
Dzień 4.: 2 Nefi 25
Lekcja z nauczycielem: 2 Nefi 11–25

Część 
8.

Dzień 1.: 2 Nefi 26–27
Dzień 2.: 2 Nefi 28
Dzień 3.: 2 Nefi 29–30
Dzień 4.: 2 Nefi 31
Lekcja z nauczycielem: 2 Nefi 26–31

Część 
9.

Dzień 1.: 2 Nefi 32
Dzień 2.: 2 Nefi 33
Dzień 3.: Jakub 1–2
Dzień 4.: Jakub 3–4
Lekcja z nauczycielem: 2 Nefi 32–Jakub 4

Część 
10.

Dzień 1.: Jakub 5–6
Dzień 2.: Jakub 7
Dzień 3.: Enos
Dzień 4.: Jarom i Omni
Lekcja z nauczycielem: Jakub 5–Omni

Część Lekcja do samodzielnego studiowania

Część 
11.

Dzień 1.: Słowa Mormona–Mosjasz 2
Dzień 2.: Mosjasz 3
Dzień 3.: Mosjasz 4
Dzień 4.: Mosjasz 5–6
Lekcja z nauczycielem: Słowa Mormona–
Mosjasz 6

Część 
12.

Dzień 1.: Mosjasz 7–8
Dzień 2.: Mosjasz 9–10
Dzień 3.: Mosjasz 11–14
Dzień 4.: Mosjasz 15–17
Lekcja z nauczycielem: Mosjasz 7–17

Część 
13.

Dzień 1.: Mosjasz 18
Dzień 2.: Mosjasz 19–20
Dzień 3.: Mosjasz 21–24
Dzień 4.: Mosjasz 25
Lekcja z nauczycielem: Mosjasz 18–25

Część 
14.

Dzień 1.: Mosjasz 26
Dzień 2.: Mosjasz 27
Dzień 3.: Mosjasz 28–29
Dzień 4.: Alma 1–4
Lekcja z nauczycielem: Mosjasz 26–Alma 4

Część 
15.

Dzień 1.: Alma 5:1–36
Dzień 2.: Alma 5:37–62
Dzień 3.: Alma 6–7
Dzień 4.: Alma 8–10
Lekcja z nauczycielem: Alma 5–10

Część 
16.

Dzień 1.: Alma 11
Dzień 2.: Alma 12
Dzień 3.: Alma 13
Dzień 4.: Alma 14–16
Lekcja z nauczycielem: Alma 11–16

Część 
17.

Dzień 1.: Alma 17–18
Dzień 2.: Alma 19–20
Dzień 3.: Alma 21–22
Dzień 4.: Alma 23–24
Lekcja z nauczycielem: Alma 17–24

Część 
18.

Dzień 1.: Alma 25–29
Dzień 2.: Alma 30
Dzień 3.: Alma 31
Dzień 4.: Alma 32
Lekcja z nauczycielem: Alma 25–32

Część 
19.

Dzień 1.: Alma 33–35
Dzień 2.: Alma 36
Dzień 3.: Alma 37
Dzień 4.: Alma 38
Lekcja z nauczycielem: Alma 33–38

Część 
20.

Dzień 1.: Alma 39
Dzień 2.: Alma 40–41
Dzień 3.: Alma 42
Dzień 4.: Alma 43–44
Lekcja z nauczycielem: Alma 39–44

Część 
21.

Dzień 1.: Alma 45–49
Dzień 2.: Alma 50–52; 54–55
Dzień 3.: Alma 53; 56–58
Dzień 4.: Alma 59–63
Lekcja z nauczycielem: Alma 45–63

Część Lekcja do samodzielnego studiowania

Część 
22.

Dzień 1.: Helaman 1–2
Dzień 2.: Helaman 3–4
Dzień 3.: Helaman 5
Dzień 4.: Helaman 6–9
Lekcja z nauczycielem: Helaman 1–9

Część 
23.

Dzień 1.: Helaman 10
Dzień 2.: Helaman 11–12
Dzień 3.: Helaman 13–14
Dzień 4.: Helaman 15–16
Lekcja z nauczycielem: Helaman 10–16

Część 
24.

Dzień 1.: 3 Nefi 1
Dzień 2.: 3 Nefi 2–5
Dzień 3.: 3 Nefi 6–10
Dzień 4.: 3 Nefi 11:1–17
Lekcja z nauczycielem: 3 Nefi 1–11:17

Część 
25.

Dzień 1.: 3 Nefi 11:18–12:48
Dzień 2.: 3 Nefi 13
Dzień 3.: 3 Nefi 14
Dzień 4.: 3 Nefi 15–16
Lekcja z nauczycielem: 3 Nefi 11:18–16:20

Część 
26.

Dzień 1.: 3 Nefi 17
Dzień 2.: 3 Nefi 18
Dzień 3.: 3 Nefi 19
Dzień 4.: 3 Nefi 20–22
Lekcja z nauczycielem: 3 Nefi 17–22

Część 
27.

Dzień 1.: 3 Nefi 23
Dzień 2.: 3 Nefi 24–26
Dzień 3.: 3 Nefi 27
Dzień 4.: 3 Nefi 28–30
Lekcja z nauczycielem: 3 Nefi 23–30

Część 
28.

Dzień 1.: 4 Nefi 1
Dzień 2.: Mormon 1–2
Dzień 3.: Mormon 3–6
Dzień 4.: Mormon 7:1–8:11
Lekcja z nauczycielem: 4 Nefi 1 – 
Mormon 8:11

Część 
29.

Dzień 1.: Mormon 8:12–41
Dzień 2.: Mormon 9
Dzień 3.: Eter 1–2
Dzień 4.: Eter 3
Lekcja z nauczycielem: Mormon 8:12–Eter 3

Część 
30.

Dzień 1.: Eter 4–5
Dzień 2.: Eter 6
Dzień 3.: Eter 7–11
Dzień 4.: Eter 12
Lekcja z nauczycielem: Eter 4–12

Część 
31.

Dzień 1.: Eter 13–15
Dzień 2.: Moroni 1–5
Dzień 3.: Moroni 6
Dzień 4.: Moroni 7:1–19
Lekcja z nauczycielem: Eter 13–Moroni 7:19

Część 
32.

Dzień 1.: Moroni 7:20–48
Dzień 2.: Moroni 8–9
Dzień 3.: Moroni 10:1–7, 27–29
Dzień 4.: Moroni 10:8–26, 30–34
Lekcja z nauczycielem: Moroni 7:20–10:34
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Wprowadzenie do fragmentów do opanowania z pism świętych

Zespół ds. seminarium i instytutu religii 
wybrał 25 fragmentów z pism świętych — 
z każdego z czterech kursów seminarium 
— do nauczenia się na pamięć. Fragmenty 
te są ważną podstawą pism świętych 
niezbędną dla zrozumienia i dzielenia się 
ewangelią oraz dla wzmacniania wiary. 
Oto fragmenty do opanowania z Księgi 
Mormona:

1 Nefi 3:7
2 Nefi 2:25
2 Nefi 2:27
2 Nefi 9:28–29
2 Nefi 25:23, 26
2 Nefi 28:7–9
2 Nefi 31:19–20
2 Nefi 32:3
2 Nefi 32:8–9
Mosjasz 2:17
Mosjasz 3:19
Mosjasz 4:30
Alma 7:11–13
Alma 32:21
Alma 37:35
Alma 39:9
Alma 41:10
Helaman 5:12
3 Nefi 12:48
3 Nefi 18:15, 20–21
Eter 12:6
Eter 12:27
Moroni 7:41
Moroni 7:45, 47–48
Moroni 10:4–5

Uczniowie seminarium są zachęcani, 
aby „opanowali” te fragmenty. Będziesz 
potrafił im pomóc w większym stopniu, 
jeśli również je opanujesz. Opanowanie 
fragmentów z pism świętych obejmuje:

• Znalezienie wersetów poprzez znajo-
mość powiązanych z nimi odnośników 
do pism świętych.

• Rozumienie kontekstu i treści frag-
mentów z pism świętych.

• Zastosowanie zasad i doktryn ewangelii, 
które są nauczane w pismach świętych.

• Uczenie się fragmentów na pamięć.

Konsekwencja, oczekiwania 
i metody
Odniesiesz większy sukces podczas 
pomagania uczniom w opanowaniu 
fragmentów, gdy często będziesz się do 
nich odwoływać, zachowasz właściwe 
oczekiwania i wykorzystasz metody, które 
odnoszą się do różnych stylów uczenia się.

Konsekwencja i powtarzanie fragmentów 
do opanowania pomogą uczniom umie-
ścić te prawdy w pamięci długotrwałej, z 
których będą korzystać w przyszłości. Po-
móc może rozplanowanie kursu studiowa-
nia na cały rok i stworzenie planu ciągłego 
dawania uczniom okazji do opanowania 
fragmentów z pism świętych. Bądź mądry, 
kiedy ustalasz, jak często i jak dużo czasu 
chcesz poświęcić na pomaganie uczniom 
w poznaniu tych fragmentów. Upewnij 
się, że zajęcia związane z opanowy-
waniem fragmentów nie usuną w cień 
codziennego, sekwencyjnego studiowania 
pism. Możesz zdecydować, że spędzisz 
kilka minut każdego dnia na przegląda-
nie z uczniami fragmentów. Możesz też 
zdecydować, że będziesz przeprowadzać 
krótkie 10-  czy 15- minutowe zajęcia zwią-
zane z opanowywaniem wersetów raz lub 
dwa razy na tydzień. Bez względu na to, 
jak planujesz pomóc uczniom w nauce 
tych fragmentów, niech twoje wysiłki 
będą konsekwentne i stosowne.

Oczekiwania związane z opanowaniem 
fragmentów dostosuj do możliwości 
ucznia. Opanowanie fragmentów wy-
maga wysiłku ze strony osoby uczącej się. 
Przekaż uczniom, że ich sukces związany 
z poznaniem wersetów w dużej mierze 
zależy od ich postawy i gotowości do 
pracy. Zachęć ich, aby ustanowili cele, 
które przesuną ich zdolności na wyższy 
poziom. Bądź wrażliwy na sytuację tych 
uczniów, którzy mogą mieć problemy z 
uczeniem się na pamięć i bądź gotów 
dostosować swoje oczekiwania i metody 
nauczania do potrzeb uczniów.

Aby uwzględnić różne spektrum oso-
bowości i stylów uczenia się, różnicuj 
metody, z których korzystasz podczas 
pomagania uczniom w opanowaniu frag-
mentów. Jak zawsze podczas nauczania 
czy uczenia się ewangelii mądrze wybieraj 
zajęcia, aby Duch Święty mógł wspierać 
uczniów w poznaniu pism świętych i 
doktryn. W lekcjach znajdujących się w 

tym podręczniku znajdziesz wiele właści-
wych metod nauczania fragmentów. Aby 
zapoznać się z dodatkowymi metodami 
nauczania fragmentów, zobacz listę zajęć 
związanych z opanowaniem fragmentów 
z pism świętych, która znajduje się dalej.

Opanowanie fragmentów z pism 
świętych w programie nauczania
Opanowanie fragmentów z pism świętych 
jest wpisane w program nauczania na 
wiele sposobów. Ikona fragmentów do 
opanowania  wskazuje, że fragment z 
pisma świętego do opanowania znajduje 
się w materiale lekcyjnym. Fragmenty te 
są przedstawione i omawiane w kontek-
ście rozdziału, w którym się znajdują. 
Dodatkowe pomysły na opanowanie tych 
wersetów znajdują się na końcu lekcji, w 
której wystepują. Te dodatkowe pomysły 
pomogą w zachowaniu równowagi 
pomiędzy czterema elementami opano-
wania fragmentów (znalezienie, zrozumie-
nie, zastosowanie, nauczenie się na 
pamięć). Na przykład, jeśli lekcja pomaga 
uczniom zrozumieć i zastosować dany 
fragment, wówczas dodatkowe pomysły 
związane z nauczaniem pomogą im w 
znalezieniu i nauczeniu się go na pamięć.

Program nauczania w regularny sposób 
zapewnia też zajęcia mające na celu 
przegląd fragmentów do opanowania, 
które mogą być wykorzystywane, jeśli 
czas na to pozwala i w harmonii z celami 
twojej klasy. Tego typu przeglądy mogą 
być wzbogacone zajęciami wymienionymi 
dalej. Możesz wykorzystać dodatkowy 
czas na początku lub końcu krótszej lekcji, 
aby zrealizować takie zajęcia.

Proponowane podejście 
do opanowania fragmentów 
z pism świętych
Aby pomóc uczniom w rozwijaniu 
zdolności związanych ze znalezieniem 
fragmentów, możesz zaplanować przed-
stawienie 25 fragmentów do opanowania 
na początku kursu, a następnie pracować 
nad ich pogłębianiem przez cały czas jego 
trwania. Możesz też przedstawić kilka 
fragmentów każdego miesiąca i skupić się 
na ich opanowaniu. Każde przedstawienie 
fragmentu może zawierać sugestię, by 
uczniowie zaznaczyli fragment w swoich 
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pismach świętych, pomoc w zastanowie-
niu się, jak mogą zapamiętać kluczowe 
słowa i odsyłacze oraz wyjaśnienie doktryn 
i zasad w nim zawartych. Możesz też 
zaangażować uczniów w przedstawianie 
fragmentów, prosząc ich, aby wykorzystali 
je podczas przygotowywanych przez nich 
myśli duchowych. Możesz zachęcić ich, 
aby nauczali się nawzajem sposobów na 
zapamiętanie fragmentów i ich umiej-
scowienia. Spraw, aby czuli się odpowie-
dzialni za zapamiętywanie fragmentów 
do opanowania, organizując od czasu do 
czasu quizy i ćwiczenia związane z odnaj-
dowaniem wersetów (zob. poniżej przy-
kłady ćwiczeń pomocnych w opanowaniu 
fragmentów z pism świętych). Lista 25 
fragmentów dla tego kursu znajduje się 
na zakładkach uczniów oraz na kartach 
z wersetami do opanowania.

Aby pomóc uczniom zrozumieć frag-
menty do opanowania, podkreślaj ich 
ważność, kiedy pojawiają się podczas co-
dziennych lekcji. Możesz też wykorzystać 
podane poniżej ćwiczenia, aby zwiększyć 
wiedzę uczniów oraz ich umiejętność 
tłumaczenia prawd zawartych we frag-
mentach. Podczas myśli duchowych lub 

w czasie lekcji dawaj uczniom sposobność 
wyjaśniania, w jaki sposób prawdy znaj-
dujące się we fragmentach pomagają im 
lepiej rozumieć podstawowe doktryny.

Aby wspierać uczniów w stosowaniu 
przez nich prawd znajdujących się we 
fragmentach, zachęcaj ich, aby postępo-
wali zgodnie z podszeptami Ducha Świę-
tego, by zrozumieli, w jaki sposób można 
zastosować te prawdy we własnym życiu. 
Aby pomóc uczniom postępować według 
poznanych prawd, możesz od czasu 
do czasu umieścić na tablicy w klasie 
wyzwanie związane z jakimś fragmentem. 
Możesz też dać uczniom możliwość na-
uczania w klasie doktryn i zasad ewangelii 
z użyciem fragmentów do opanowania 
(aby zapoznać się z pomysłami, zobacz 
ćwiczenia pomocne w opanowaniu frag-
mentów z pism świętych poniżej). Możesz 
również zachęcać ich do stosowania 
poznanych na lekcji zasad w chwili, gdy 
dany fragment pojawia się podczas zajęć. 
Dawaj uczniom szansę opowiedzenia o 
swoich doświadczeniach podczas myśli 
duchowych czy przy innych okazjach. 
Pomoże to im rozwinąć świadectwo o 

prawdach, które poznają we fragmentach 
do opanowania.

Aby pomóc uczniom nauczyć się na 
pamięć 25 fragmentów do opanowania, 
możesz zaplanować, że zapamiętacie 
dwa lub trzy fragmenty każdego miesiąca 
podczas zajęć. Możesz też rzucić uczniom 
wyzwanie, aby nauczyli się fragmentów 
na pamięć w domu (mogą to zrobić ze 
swoimi rodzinami lub wyrecytować je 
rodzicowi czy innemu członkowi rodziny). 
Uczenie się fragmentów na pamięć może 
być częścią myśli duchowych, kiedy popro-
sisz klasę o wyrecytowanie fragmentu lub 
gdy dasz im czas na uczenie się w parach. 
Dając uczniom możliwość wyrecytowania 
fragmentu w parach, małych grupach czy 
na forum klasy, pomagasz im wziąć na 
siebie odpowiedzialność za własną naukę. 
Ćwiczenia pomocne w opanowaniu frag-
mentów z pism świętych podane poniżej 
zawierają różne metody uczenia się na 
pamięć. Dostosuj oczekiwania związane 
z zapamiętywaniem fragmentów do 
możliwości i warunków każdego ucznia. 
Należy uważać, aby uczniowie nie czuli się 
zażenowani czy przytłoczeni, jeśli nie są w 
stanie nauczyć się fragmentów na pamięć.

Ćwiczenia pomocne w opanowaniu fragmentów z pism świętych

Wprowadzenie
Ta część zawiera pomysły, z których 
możesz skorzystać, aby pomóc uczniom 
w opanowaniu kluczowych fragmentów 
z pism świętych. Kiedy pomagasz uczniom 
w rozwijaniu tych umiejętności i zachęcasz 
ich do tego, pomagasz im stać się samo-
wystarczalnymi podczas studiowania pism 
świętych. Uczniowie mogą wykorzystywać 
te umiejętności przez całe swe życie, aby 
szybciej odnajdować i lepiej rozumieć, 
stosować i uczyć się na pamięć wersetów. 
Pomysły na nauczanie każdego z elemen-
tów składowych opanowania fragmentów 
z pism świętych znajdują się poniżej. 
Wykorzystanie różnego rodzaju ćwiczeń 
może pomóc uczniom odnieść większy 
sukces w opanowaniu wersetów.

Ćwiczenia, które pomagają 
uczniom odnaleźć fragmenty 
do opanowania z pism świętych

Zaznaczanie fragmentów
Zaznaczanie fragmentów do opanowania 
może pomóc uczniom w zapamiętaniu ich 

i szybszym ich odnajdowaniu. Zastanów 
się nad zachęceniem uczniów, aby za-
znaczyli te kluczowe fragmenty w swoich 
pismach świętych w taki sposób, aby 
odróżniały się od innych zaznaczonych 
wersetów.

Poznawanie ksiąg
Nauczenie się na pamięć nazw ksiąg 
z Księgi Mormona i kolejności, w jakiej 
występują, może pomóc uczniom w 
szybszym odnajdowaniu fragmentów 
do opanowania. Oto przykłady ćwiczeń, 
które mogą pomóc uczniom w zapozna-
niu się z księgami Księgi Mormona:

• Odnajdowanie spisu treści — Pomóż 
uczniom znaleźć spis treści w Księdze 
Mormona, który jest zatytułowany 
„Spis ksiąg w Księdze Mormona”.

• Śpiewanie pieśni — Naucz uczniów 
pieśni „The Books in the Book of 
Mormon” [Księgi w Księdze Mormona] 
(Children’ s Songbook, nr 119). Niech 
śpiewają ją od czasu do czasu w ciągu 
roku, co pomoże im w zapamiętaniu 
nazw i porządku ksiąg.

• Używanie pierwszych liter — Napisz 
na tablicy pierwsze litery ksiąg z Księgi 
Mormona (1N, 2N, J, E itd.). Niech 
uczniowie poćwiczą podawanie nazw 
ksiąg, które odpowiadają każdej literze. 
Powtarzaj to ćwiczenie do czasu, aż 
będą potrafili wyrecytować je z pamięci.

• Wyścig na księgi — Podaj nazwę 
jednej z ksiąg, w której znajduje się 
fragment do opanowania, a uczniowie 
niech otworzą swoje pisma święte na 
jakiejkolwiek stronie tej księgi. Zmierz 
czas potrzebny na to, by cała klasa 
znalazła księgę. To ćwiczenie może być 
powtarzane do chwili, kiedy uczniowie 
będą biegli w pamiętaniu i odnajdowa-
niu ksiąg w Księdze Mormona.

Zapamiętywanie odsyłaczy i treści
Kiedy uczniowie znają umiejscowienie i 
treść fragmentów do opanowania, Duch 
Święty może pomóc im przywołać dany 
werset w chwili, gdy będzie im potrzebny 
(zob. Ew. Jana 14:26). W zapamiętaniu 
treści i doktryny danego fragmentu pomóc 
mogą kluczowe słowa bądź wyrażenia 
takie, jak: „pójdę i uczynię” (1 Nefi 3:7) 
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i „wolno im” (2 Nefi 2:27). Poniższe 
metody mogą pomóc uczniom powiązać 
odsyłacze do fragmentów z ich treścią czy 
kluczowymi słowami. (Możesz przełożyć 
ćwiczenia, które zawierają elementy rywa-
lizacji, wyścigu czy odmierzania czasu, na 
dalszą część roku, kiedy uczniowie będą 
już wiedzieli, gdzie się znajdują fragmenty 
do opanowania. Takie ćwiczenie pomoże 
im utrwalić to, czego już się nauczyli).

• Odsyłacze i kluczowe słowa — Za-
chęć uczniów, aby uczyli się na pamięć 
odsyłaczy i kluczowych słów każdego z 
fragmentów do opanowania wymie-
nionego na kartach z fragmentami. 
(Karty z fragmentami do opanowania z 
pism świętych można zamówić on- line 
na stronie: store. lds. org. Uczniowie 
sami mogą przygotować własny zestaw 
kart z fragmentami). Daj uczniom czas 
na przestudiowanie kart z kolegą, a 
następnie na wzajemne przepytanie 
się. Zachęć uczniów, aby byli kre-
atywni podczas tego ćwiczenia. Kiedy 
nabierają biegłości w posługiwaniu się 
fragmentami do opanowania, możesz 
zachęcić ich, aby podawali wskazówki 
związane z kontekstem lub zastoso-
waniem doktryn i zasad zawartych w 
wersetach. Osoba przepytywana może 
odpowiadać ustnie lub pisemnie.

• Karty z fragmentami do opanowania 
— To ćwiczenie można wykorzystać do 
wprowadzenia lub przejrzenia zestawu 
fragmentów do opanowania. Wybierz 
pewną liczbę kart z fragmentami i 
przygotuj się do rozdania ich uczniom. 
(Upewnij się, że masz wystarczającą 
liczbę zestawów kart, aby więcej niż 
jeden uczeń otrzymał dany fragment do 
opanowania. Możesz rozdać je w taki 
sposób, aby każdy uczeń miał dwa lub 
trzy różne fragmenty). Rozdaj je klasie. 
Niech uczniowie przestudiują fragmenty 
do opanowania, odsyłacz, kluczowe 
słowa, kontekst, doktrynę lub zasadę 
oraz pomysły na zastosowanie, które 
znajdują się na każdej karcie. Podaj 
kilka wskazówek z karty (na przykład, 
słowa z fragmentu do opanowania lub 
kluczowe słowa, kontekst, doktrynę lub 
zasadę czy zastosowanie). Uczniowie, 
którzy mają odpowiadające temu karty, 
powinni wstać i podać na głos odsyłacz 
do fragmentu.

• Wyścig na fragmenty — Podawaj 
wskazówki, aby pomóc uczniom poćwi-
czyć szybkie odnajdowanie fragmen-
tów w swoich pismach świętych. Jako 

podpowiedzi możesz użyć kluczowych 
słów, kontekstu, doktryn i zasad oraz 
pomysłów na ich zastosowanie, które 
znajdują się na kartach z fragmentami 
do opanowania. Możesz też wymyślić 
je sam. Ćwiczenie „wyścig na frag-
menty”, w którym uczniowie ścigają 
się, by znaleźć wersety, może pomóc im 
w aktywnym angażowaniu się w naukę 
fragmentów. Kiedy decydujesz się na 
wyścigi, aby pomóc im w opanowaniu 
fragmentów, rób to w taki sposób, 
który nie rani ani nie obraża Ducha. 
Pomóż uczniom uniknąć zbytniej rywa-
lizacji oraz traktowania pism świętych 
w niewłaściwy sposób. Zadbaj też o to, 
by uczniowie pokonywali rekordy, a nie 
rywalizowali ze sobą nawzajem. Mo-
żesz, na przykład, zorganizować wyścig 
uczniów z nauczycielem lub mogą się 
ścigać, aby zobaczyć, czy określony pro-
cent uczniów potrafi odnaleźć fragment 
przed upływem jakiegoś czasu.

• Wyścig na historie — Podaj wskazówki, 
wymyślając scenariusz, który pokazuje 
związek fragmentu do opanowania z 
codziennym życiem. Na przykład, wska-
zówką do wersetu: 1 Nefi 3:7 może być: 
„Janek wie, że Pan nakazał wszystkim 
godnym młodym mężczyznom służyć na 
misji, ale martwi się, że jego nieśmiałość 
nie pozwoli mu służyć efektywnie. Wów-
czas przypomina sobie, w jaki sposób 
Nefi zareagował na trudne zadanie od-
zyskania mosiężnych płyt. Janek nabiera 
odwagi, że Pan umożliwi mu stanie się 
dobrym misjonarzem”. Kiedy uczniowie 
słuchają opowieści, niech odnajdą w 
swoich pismach świętych odpowiedni 
fragment do opanowania.

• Quizy i testy — Daj uczniom możli-
wość sprawdzenia tego, jak zapamiętali 
fragmenty do opanowania. Wskazówki 
mogą obejmować kluczowe słowa lub 
odsyłacze do fragmentów, cytaty z wer-
setów lub scenariusze, które ilustrują 
nauczane tam prawdy. Quizy lub testy 
mogą odbywać się w formie ustnej lub 
pisemne — na tablicy lub kartkach. 
Kiedy uczniowie wezmą udział w quizie 
lub teście, zastanów się nad połącze-
niem w pary uczniów o wysokiej liczbie 
punktów z uczniami o niskiej liczbie. 
Lepiej ocenieni uczniowie mogliby 
być nauczycielami, którzy pomagają 
słabszym kolegom w studiowaniu i 
doskonaleniu się. Taka para może też 
postawić sobie cel osiągnięcia wyższej, 
połączonej liczby punktów podczas 

następnego sprawdzianu. Zastanów się 
nad stworzeniem wykresu lub biuletynu 
wywieszanego na tablicy, w którym 
będą cele i postęp uczniów.

Ćwiczenia, które pomagają 
uczniom zrozumieć fragmenty 
do opanowania z pism świętych

Definiowanie słów i wyrażeń
Definiowanie słów i wyrażeń z fragmen-
tów do opanowania (lub pomaganie 
uczniom w definiowaniu) pomoże im 
zrozumieć znaczenie całego ustępu. Kiedy 
takie definicje są decydujące dla zrozu-
mienia doktryn i zasad znajdujących się 
we fragmencie, możesz zachęcić uczniów, 
aby zapisali je w swoich pismach świętych. 
Omów znaczenie słów i wyrażeń, kiedy 
omawiasz fragmenty do opanowania.

Przedstawienie kontekstu
Przedstawienie kontekstu fragmentu z 
pisma świętego może pomóc uczniom 
w lepszym zrozumieniu jego znaczenia. 
Kontekst to informacje na temat tego, kto 
mówi, do kogo mówi i dlaczego, na temat 
okoliczności (historycznych, kulturowych i 
geograficznych) oraz pytania czy sytuacje, 
z jakich wynika treść danego fragmentu. 
Na przykład, kontekst wersetu: 1 Nefi 3:7 
obejmuje fakt, że Nefi został poproszony 
przez swego ojca, Lehiego (który był 
prorokiem), aby powrócił do Jerozolimy 
i zdobył płyty. Poznanie tych informacji 
pomoże uczniom lepiej zrozumieć, dla-
czego Nefi mówi: „Pójdę i uczynię, co Pan 
nakazał”. Podczas nauczania lekcji, która 
zawiera fragmenty z pism świętych do 
opanowania, podkreśl kontekst. Dodat-
kowe ćwiczenia, podobne do poniższych, 
mogą też pomóc uczniom w zrozumieniu 
tych kluczowych wersetów.

• Przedstawianie kontekstu — W 
górnej części tablicy napisz następujące 
nagłówki: Mówca, Słuchacze, Cel, Inne 
ważne uwagi. Podziel uczniów na grupy i 
przydziel każdej z nich fragment do opa-
nowania. Poproś, aby poznali kontekst 
przydzielonego fragmentu, odnajdując 
informacje odpowiadające nagłówkom 
na tablicy. Poproś, aby zapisali na tablicy 
to, co znaleźli. Następnie poproś każdą 
grupę, aby wyjaśniła kontekst przydzie-
lonego jej fragmentu oraz powiedziała, 
w jaki sposób ta informacja wpływa na 
zrozumienie prawd tam zawartych. Aby 
nadać inny wymiar temu ćwiczeniu, 
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możesz rzucić klasie wyzwanie, by w 
oparciu o dane zapisywane na tablicy od-
gadła, co to za fragment, jeszcze zanim 
grupa wyjaśni, co napisała.

Analizowanie
Analizowanie obejmuje określenie doktryn 
i zasad znalezionych we fragmentach z 
pism świętych. Obejmuje też pomaganie 
uczniom w zrozumieniu, jak te prawdy się 
do nich odnoszą. Może to doprowadzić 
do głębszego stosowania doktryn i zasad 
w ich życiu. Następujące ćwiczenie może 
pomóc w przeanalizowaniu fragmentów 
z pism świętych do opanowania:

• Zapisywanie wskazówek — Kiedy 
uczniowie coraz lepiej znają fragmenty 
do opanowania, niech tworzą pytania, 
scenariusze i inne wskazówki, które 
ilustrują znajdujące się tam doktryny i 
zasady. Mogą być potem wykorzystane 
do klasowych quizów.

Wyjaśnianie
Wyjaśnianie przez uczniów znaczenia 
fragmentów do opanowania pogłębia 
ich zrozumienie i zwiększa ich zdolność 
do nauczania doktryn i zasad z pism 
świętych. Następujące dwie metody mogą 
pomóc uczniom w nauczeniu się wyjaśnia-
nia fragmentów z pism świętych:

• Kluczowe słowa i wyrażenia — Po-
proś uczniów, aby sami przeczytali ten 
sam fragment do opanowania i znaleźli 
słowo lub wyrażenie, które ich zdaniem 
jest szczególnie ważne dla znaczenia 
fragmentu. Następnie poproś jednego z 
uczniów, aby przeczytał klasie fragment, 
kładąc nacisk na to słowo lub wyraże-
nie, które wybrał. Poproś, aby wyjaśnił, 
dlaczego jest ono ważne dla zrozu-
mienia tego wersetu. Poproś kilkoro 
uczniów, aby zrobili to samo. Uczniowie 
mogą wybrać różne słowa lub wyraże-
nia dla tego samego fragmentu. Kiedy 
klasie przedstawione są różne punkty 
widzenia, może zdobyć głębsze zrozu-
mienie znaczenia tych wersetów.

• Przygotowywanie myśli duchowych 
— Dawaj uczniom możliwość wykorzy-
stywania fragmentów do opanowania, 
kiedy przygotowują i przedstawiają myśli 
duchowe na początku lekcji. Pomóż im 
przygotować podsumowanie kontekstu, 
wyjaśnienie doktryn i zasad, podzielenie 
się wartościowymi doświadczeniami czy 
przykładami oraz złożenie świadectwa 
o doktrynach i zasadach zawartych w 
wersetach. Możesz też zaproponować, by 

uczniowie zastanowili się nad wykorzy-
staniem pomocy dydaktycznych do wyja-
śnienia idei zawartych we fragmentach.

Świadomość ważności doktryn 
i zasad
Pomóż uczniom zrozumieć i zdobyć 
duchowe świadectwo o doktrynach i zasa-
dach nauczanych we fragmentach do opa-
nowania. Starszy Robert D. Hales wyjaśnił: 
„Prawdziwy nauczyciel, gdy już nauczał o 
faktach [ewangelii] […], zabiera [uczniów] 
o krok dalej, aby zyskali duchowe 
świadectwo i zrozumienie w sercu, a w 
konsekwencji przeszli do czynów i działań” 
(„Teaching by Faith” [przemówienie skie-
rowane do nauczycieli religii KSE, 1 lutego 
2002], str. 5, adres internetowy: si.lds.org). 
Gdy uczniowie czują prawdę, znaczenie i 
potrzebę zastosowania danej doktryny lub 
zasady poprzez wpływ Ducha Świętego, 
wzrasta pragnienie zastosowania tej 
prawdy w ich życiu. Nauczyciele mogą 
pomóc uczniom w przywołaniu i pielę-
gnowaniu tych uczuć danych od Ducha 
Świętego, dając im możliwość dzielenia się 
doświadczeniami, jakie mieli, żyjąc zgodnie 
z zasadami ewangelii znajdującymi się we 
fragmentach do opanowania. Pomoże to 
uczniom w lepszym zrozumieniu prawd 
nauczanych we fragmentach do opanowa-
nia i zapewni, że zostaną one zapisane w 
ich sercach. Następujące ćwiczenie może 
pomóc uczniom poczuć ważność doktryn i 
zasad nauczanych we fragmentach z pism 
świętych do opanowania:

• Nasłuchiwanie — Poproś uczniów, 
aby nasłuchiwali, kiedy podczas prze-
mówień i lekcji w kościele, przemówień 
konferencyjnych oraz podczas dyskusji 
rodzinnych czy z przyjaciółmi pojawi się 
fragment do opanowania. Od czasu do 
czasu poproś uczniów, aby powiedzieli, 
jaki fragment usłyszeli, w jaki sposób 
został on użyty, jakie prawdy były na-
uczane i jakie doświadczenia mieli oni 
lub inne osoby w związku z nauczanymi 
prawdami. Szukaj okazji do składania 
świadectwa o prawdach nauczanych 
przez fragmenty do opanowania (i 
zachęcaj do tego uczniów).

Ćwiczenia, które pomagają 
uczniom zastosować fragmenty 
do opanowania z pism świętych

Nauczanie
Wybór fragmentów do opanowania i treść 
podstawowych doktryn powstawały razem 

i są celowo powiązane, aby przynieść 
korzyść uczniom. (Fragmenty do opano-
wania przewijają się przez cały dokument 
zawierający podstawowe doktryny). Kiedy 
uczniowie poznają doktryny i zasady 
zawarte we fragmentach i mówią o nich, 
jednocześnie uczą się podstawowych 
doktryn. A kiedy nauczą się mówić o pod-
stawowych doktrynach własnymi słowami, 
mogą polegać na wyuczonych na pamięć 
fragmentach z pism świętych. Dawanie 
uczniom możliwości nauczania doktryn i 
zasad ewangelii z wykorzystaniem frag-
mentów do opanowania może zwiększyć 
ich pewność siebie oraz pewność, jaką 
pokładają w wiedzy na temat pism świę-
tych. Kiedy uczniowie nauczają i świadczą 
o doktrynach i zasadach znajdujących się 
we fragmentach, mogą też wzmacniać 
własne świadectwa. Zachęcaj uczniów, aby 
wykorzystywali fragmenty do opanowania 
podczas nauczania i wyjaśniania ewangelii 
w klasie, a także podczas rozmów z przyja-
ciółmi, rodziną i innymi osobami.

• Przedstawianie przesłania — Wy-
znacz uczniów do przygotowania prze-
mówienia trwającego od 3 do 5 minut 
opartego na fragmentach do opano-
wania. Niech przygotują je w klasie lub 
w domu. Podczas przygotowań oprócz 
tych fragmentów mogą wykorzystać 
inne źródła, takie jak karty z fragmen-
tami do opanowania, Topical Guide 
(Przewodnik tematyczny), Guide to the 
Scriptures (Przewodnik do pism świę-
tych) lub książkę Oddani wierze: Leksy-
kon ewangelii. Każde przemówienie lub 
lekcja powinny zawierać wprowadzenie, 
fragment do opanowania, historię lub 
przykład związany z nauczaną zasadą 
oraz świadectwo ucznia. Uczniowie 
mogą zgłaszać się do przedstawienia 
przesłania w klasie podczas domowego 
wieczoru rodzinnego lub w czasie zajęć 
kworum bądź klasy w ramach programu 
„Obowiązek wobec Boga” i „Osobisty 
rozwój”. Jeśli uczniowie prezentują 
swoje przemówienie lub lekcję poza 
klasą, zastanów się nad poproszeniem 
o sprawozdanie z tego doświadczenia.

• Odgrywanie ról misjonarzy — Przy-
gotuj kilka kart z pytaniami, jakie 
mogłyby zadać osoby zainteresowane i 
na które można odpowiedzieć, używając 
fragmentów do opanowania (na przy-
kład: „W co wierzą członkowie twojego 
Kościoła w odniesieniu do Jezusa Chry-
stusa?”). Niech para uczniów wyjdzie 
na środek klasy i odpowie na pytanie z 
karty. Aby pomóc uczniom zrozumieć, 
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w jaki sposób misjonarze mogą odpo-
wiedzieć na podobne pytania, możesz 
zaproponować kilka skutecznych metod 
nauczania, na przykład: (1) podanie 
kontekstu fragmentu z pism świętych, 
(2) wyjaśnienie doktryny lub zasady, 
(3) zadanie pytań, by dowiedzieć się, 
czy osoby nauczane rozumieją przesłanie 
lub czy w nie wierzą, (4) podzielenie się 
doświadczeniem i świadectwem oraz 
(5) zachęcenie nauczanych osób, aby 
postępowały zgodnie z prawdą, jaką 
poznały. Poproś klasę, aby skomento-
wała, co jej się podobało w tym, jak para 
„misjonarzy” odpowiedziała na pytanie.

• Składanie świadectwa — Poproś 
uczniów, aby przejrzeli fragmenty 
do opanowania i wybrali ten, który 
zawiera doktrynę lub zasadę, o której 
mogą złożyć świadectwo. Zachęć ich, 
aby zaświadczyli o wybranej prawdzie 
i podzielili się doświadczeniami, które 
doprowadziły ich do zdobycia tego 
świadectwa. Kiedy uczniowie będą się 
nimi dzielić, Duch Święty potwierdzi 
prawdy o doktrynach lub zasadach, o 
których świadczą. Ich świadectwa mogą 
też zainspirować innych do tego, by 
postępowali zgodnie z wiarą.

Uwaga: Uczniowie powinni dzielić się 
świadectwami na ochotnika. Nigdy nie 
powinni być zmuszani do dzielenia się 
świadectwami ani nie powinni uważać, 
że muszą utrzymywać, iż posiadają 
pewną wiedzę, której w rzeczywistości 
nie mają. Poza tym niektórzy uczniowie 
niechętnie dzielą się świadectwem, po-
nieważ błędnie zakładają, że muszą roz-
począć je od słów: „Chcę złożyć swoje 
świadectwo…” lub że ich świadectwo 
musi nieść ze sobą ładunek emocjo-
nalny. Pomóż uczniom zrozumieć, że 
kiedy składają świadectwo, mogą po 
prostu powiedzieć o doktrynach czy 
zasadach, o których prawdziwości wie-
dzą. Dzielenie się świadectwem może 
być równie proste, jak wypowiedzenie 
zdania: „Wierzę, że to jest prawdą”, 
„Wiem, że to prawda” czy „Wierzę w 
to całym sercem”.

Życie według zasad
Zaproponowanie sposobów, na jakie 
uczniowie mogą zastosować doktryny i 
zasady zawarte we fragmentach z pism 
świętych (lub poproszenie uczniów, aby 
sami się nad tym zastanowili), daje im 
sposobność do uczenia się w oparciu o 

wiarę. Starszy David A. Bednar z Kworum 
Dwunastu Apostołów powiedział:

„Uczeń, który z własnej woli postępuje 
zgodnie z właściwymi zasadami, otwiera 
swoje serce na Ducha Świętego i jest 
gotowy na Jego nauki, moc świadectwa 
oraz Jego potwierdzenie. Nauka przez 
wiarę wymaga duchowego, umysłowego i 
fizycznego wysiłku, nie przychodzi jedynie 
przez bierne słuchanie. Stale podejmo-
wane szczere działania, u których podłoża 
leży natchniona wiara, pokazują naszemu 
Ojcu w Niebie i Jego Synowi, Jezusowi 
Chrystusowi naszą chęć do nauki i otrzy-
mywania wskazówek od Ducha Świę-
tego” („Seek Learning by Faith”, Ensign, 
wrzesień 2007, str. 64).

Dawaj uczniom możliwość dzielenia się 
i świadczenia o doświadczeniach, jakie 
mieli w związku ze stosowaniem doktryn 
i zasad. Oto jeden ze sposobów na zachę-
cenie uczniów do stosowania w swoim 
życiu fragmentów do opanowania:

• Wyznaczanie celów — Zachęć 
uczniów, aby w oparciu o tekst doty-
czący zastosowania fragmentu, który 
znajduje się na karcie z wersetami do 
opanowania, postawili sobie konkretne 
cele związane z tym, aby pełniej żyć 
według zasad tam zawartych. Niech 
zapiszą je na kartce, którą będą ze 
sobą nosić jako przypomienie. Kiedy 
będzie to właściwe, poproś uczniów, 
aby opowiedzieli o tym, jak im się udało 
osiągnąć sukces.

Ćwiczenia, które pomagają 
uczniom nauczyć się na pamięć 
fragmentów do opanowania z 
pism świętych

Uczenie się na pamięć
Uczenie się fragmentów na pamięć może 
pogłębić ich zrozumienie i zwiększyć 
umiejętność uczniów związaną z naucza-
niem ewangelii. Kiedy uczniowie uczą 
się fragmentów na pamięć, Duch Święty 
może przywoływać pewne frazy i idee, 
kiedy ich potrzebują (zob. Ew. Jana 14:26; 
NiP 11:21). Pamiętaj, aby dostosować ćwi-
czenia związane z uczeniem się na pamięć 
do możliwości uczniów. Starszy Richard 
G. Scott z Kworum Dwunastu Apostołów 
zachęcał do uczenia się fragmentów na 
pamięć, kiedy powiedział:

„Uczenie się na pamięć fragmentów z 
pism świętych może być źródłem wielkiej 

mocy. Zapamiętanie fragmentu przy-
pomina nawiązanie nowej przyjaźni. 
Przypomina poznawanie nowej osoby, 
która może nam pomóc w chwili potrzeby 
dać natchnienie i pocieszenie oraz może 
być źródłem motywacji, kiedy należy coś 
zmienić” („Moc pism świętych”, Ensign 
lub Liahona, listopad 2011, str. 6).

Każde z następujących ćwiczeń może być 
powtarzane przez kilka kolejnych dni na 
początku lub na końcu lekcji, aby pomóc 
uczniom w zapamiętaniu fragmentu na 
dłuższą metę.

• Wyścig po jednym słowie — Wyzwa-
nie polega na tym, że klasa podaje po 
jednym słowie fragmentu do opanowa-
nia. Na przykład, podczas uczenia się na 
pamięć fragmentu: Alma 39:9 pierwszy 
uczeń mówi słowo: mój, drugi: synu, 
trzeci: pragnę itd., aż powiedzą cały 
fragment. Licz czas. Daj klasie kilka szans 
na osiągnięcie planowanego czasu. 
Kiedy powtarzacie to ćwiczenie, zasta-
nów się nad zmianą kolejności uczniów, 
aby mogli wypowiedzieć inne słowa.

• Pierwsze litery — Zapisz na tablicy 
pierwsze litery każdego słowa z frag-
mentu do opanowania. Wskazuj litery, 
kiedy klasa wypowiada fragment razem 
z tobą, posiłkując się pismami świętymi, 
jeśli zachodzi taka potrzeba. Powtarzaj 
ćwiczenie do czasu, aż uczniowie będą 
się czuli pewnie, recytując fragment 
jedynie przy pomocy pierwszych liter. 
Za każdym razem możesz wymazywać 
kilka liter. Trudność wyzwania wzrośnie, 
kiedy będą mogli powtórzyć werset bez 
użycia pierwszych liter.

• Puzzle z pasków ze słowami — Zapisz 
słowa fragmentu do opanowania na 
kartce w linie lub poproś o to uczniów. 
Potnij kartkę na paski, pozostawiając 
nienaruszone linie. Potnij paski na 
krótsze odcinki, aby na każdym z nim 
było po kilka słów. Pomieszaj karteczki 
i daj je parom lub małym grupom. Rzuć 
uczniom wyzwanie, aby ułożyli paski w 
kolejności, korzystając z pism świętych 
jako przewodnika. Niech pracują do 
czasu, aż nie będą potrzebować pism. 
Kiedy skończą, poproś, aby przeczytali 
fragment na głos. Możesz też mierzyć 
czas, aby zobaczyć, która grupa ułoży 
fragment jako pierwsza. Możesz też 
mierzyć czas całej klasie, aby zobaczyć, 
ile czasu potrzebują wszystkie grupy na 
ukończenie zadania (pierwsza grupa 
może później pomóc najwolniejszej).



623

ANEKS

100 fragmentów z pism świętych do opanowania

Stary Testament Nowy Testament Księga Mormona Nauki i Przymierza

Mojżesz 1:39 Ew. Mateusza 5:14–16 1 Nefi 3:7 NiP 1:37–38

Mojżesz 7:18 Ew. Mateusza 11:28–30 2 Nefi 2:25 NiP 6:36

Abraham 3:22–23 Ew. Mateusza 16:15–19 2 Nefi 2:27 NiP 8:2–3

I Ks. Mojżeszowa 1:26–27 Ew. Mateusza 22:36–39 2 Nefi 9:28–29 NiP 10:5

I Ks. Mojżeszowa 2:24 Ew. Mateusza 28:19–20 2 Nefi 25:23, 26 NiP 13:1

I Ks. Mojżeszowa 39:9 Ew. Łukasza 24:36–39 2 Nefi 28:7–9 NiP 18:10–11

II Ks. Mojżeszowa 19:5–6 Ew. Jana 3:5 2 Nefi 31:19–20 NiP 18:15–16

II Ks. Mojżeszowa 20:3–17 Ew. Jana 14:6 2 Nefi 32:3 NiP 19:16–19

Ks. Jozuego 24:15 Ew. Jana 14:15 2 Nefi 32:8–9 NiP 19:23

I Ks. Samuela 16:7 Ew. Jana 17:3 Mosjasz 2:17 NiP 25:13

Psalm 24:3–4 Dzieje Apostolskie 2:36–38 Mosjasz 3:19 NiP 46:33

Psalm 119:105 Dzieje Apostolskie 3:19–21 Mosjasz 4:30 NiP 58:27

Psalm 127:3 I List do Koryntian 6:19–20 Alma 7:11–13 NiP 58:42–43

Ks. Przypowieści Salomona 
3:5–6

I List do Koryntian 15:20–22 Alma 32:21 NiP 64:9–11

Ks. Izajasza 1:18 I List do Koryntian 15:40–42 Alma 37:35 NiP 76:22–24

Ks. Izajasza 5:20 List do Galacjan 5:22–23 Alma 39:9 NiP 76:40–41

Ks. Izajasza 29:13–14 List do Efezjan 4:11–14 Alma 41:10 NiP 78:19

Ks. Izajasza 53:3–5 List do Filipian 4:13 Helaman 5:12 NiP 82:10

Ks. Izajasza 58:6–7 II List do Tesaloniczan 2:1–3 3 Nefi 12:48 NiP 88:124

Ks. Izajasza 58:13–14 II List do Tymoteusza 
3:15–17

3 Nefi 18:15, 20–21 NiP 89:18–21

Ks. Jeremiasza 1:4–5 List do Hebrajczyków 12:9 Eter 12:6 NiP 107:8

Ks. Ezechiela 37:15–17 List Jakuba 1:5–6 Eter 12:27 NiP 121:36, 41–42

Ks. Amosa 3:7 List Jakuba 2:17–18 Moroni 7:41 NiP 130:22–23

Ks. Malachiasza 3:8–10 I List Piotra 4:6 Moroni 7:45, 47–48 NiP 131:1–4

Ks. Malachiasza 3:23–24 Objawienie 20:12 Moroni 10:4–5 JS — H 1:14–20



624

ANEKS

Wprowadzenie do podstawowych doktryn

Następujące doktryny powinny być pod-
kreślone podczas zajęć seminarium:

• Boska Trójca

• Plan zbawienia

• Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa

• Dyspensacja, Odstępstwo i 
Przywrócenie

• Prorocy i objawienie

• Kapłaństwo i klucze kapłańskie

• Obrzędy i przymierza

• Małżeństwo i rodzina

• Przykazania

Zadaniem nauczycieli jest pomoc uczniom 
w rozpoznawaniu, zrozumieniu, uwie-
rzeniu, wyjaśnianiu i stosowaniu pod-
stawowych doktryn ewangelii podczas 
studiowania pism świętych. Pomoże to 
uczniom we wzmocnieniu ich świadec-
twa oraz zwiększy ich docenienie dla 
przywróconej ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Poznawanie podstawowych doktryn po-
może im także lepiej przygotować się do 
życia zgodnie z ewangelią i nauczania tych 
ważnych prawd. Lekcje zawarte w tym 
podręczniku zostały przygotowane z myślą 
o podstawowych doktrynach. Ważne jest, 
aby pamiętać o tym, że w tym podręczniku 
podkreślone będą też inne ważne doktryny 
ewangelii, nawet jeżeli nie są wymienione 
na liście podstawowych doktryn.

Nauczanie podstawowych doktryn ewan-
gelii ma miejsce wtedy, gdy codziennie 
studiujesz z uczniami pisma święte i 
pomagasz im opanować kluczowe frag-
menty. Nie powinieneś odchodzić od se-
kwencyjnego studiowania pism, by skupić 
się na tych doktrynach. Powinieneś raczej 
zwrócić na nie uwagę, kiedy w naturalny 
sposób pojawiają się w ramach tego 
kursu i kiedy pomagasz uczniom opano-
wać kluczowe fragmenty. Na przykład, 
kiedy uczysz prawdy, że „prorocy ostrze-
gają przed grzechem i nauczają o zbawie-
niu dzięki Jezusowi Chrystusowi” podczas 
lekcji: 1 Nefi 1, możesz zwrócić uwagę, 
że prawda ta może pomóc im zrozumieć 
podstawową doktrynę o „prorokach i 
objawieniu”. Możesz poprosić uczniów, 
aby wyjaśnili, co jeszcze wiedzą na temat 
proroków i objawienia. Kiedy uczniowie 
poznają fragment do opanowania: 2 Nefi 
25:23, 26, możesz też pomóc im do-
strzec, że te wersety przedstawiają jeden 
ze sposobów, na jaki prorocy wypełniają 
swój obowiązek, jakim jest nauczanie o 
zbawieniu dzięki Jezusowi Chrystusowi. 
Wzrost zrozumienia, wiary i zaangażo-
wanie, by żyć zgodnie z podstawowymi 
doktrynami, to proces, który będzie trwał 
przez cztery lata seminarium, a potem 
przez resztę życia ucznia.

Możesz dać uczniom listę podstawowych 
doktryn.

Ocena znajomości podstawowych 
doktryn
Ocena znajomości podstawowych 
doktryn ma dostarczyć nauczycielom 
informacje, których mogą użyć, aby w 
lepszy sposób pobłogosławić życie swo-
ich uczniów. Zalecamy, aby nauczyciele 
przeprowadzili taką ocenę w pierwszym 
tygodniu zajęć, a potem na koniec roku. 
Aby znaleźć ocenę znajomości podstawo-
wych doktryn i innego rodzaju oceny na 
stronie internetowej S&I (si. lds. org), użyj 
słowa kluczowego assessment (ocena).

Nauczyciele, którzy przekazują wyniki 
oceny do S&I Office of Research (Biura 
badań S&I), otrzymają sprawozdanie, 
które pomoże im dostosować naucza-
nie w taki sposób, by lepiej zaspokoić 
potrzeby swoich uczniów. Na przykład, 
jeśli wyniki wskazują, że uczniowie nie 
rozumieją doktryny pokuty, wskazane 
zostaną te lekcje w programie nauczania, 
które mogą pomóc uczniom w lepszym 
pojmowaniu tej doktryny. Kiedy na-
uczyciele wykorzystają te informacje w 
duchu modlitwy podczas sekwencyjnego 
nauczania pism świętych, nasza młodzież 
i młodzi dorośli będą lepiej przygotowani 
do wypełnienia celu seminarium i insty-
tutu religii.
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Podstawowe doktryny

Podstawowe doktryny powinny być oma-
wiane zarówno na lekcjach seminarium, 
jak i instytutu. Zadaniem nauczycieli jest 
pomoc uczniom w rozpoznawaniu, zrozu-
mieniu, uwierzeniu, wyjaśnianiu i zastoso-
waniu tych doktryn ewangelii. Pomoże to 
uczniom we wzmocnieniu ich świadectwa 
oraz sprawi, że bardziej docenią przywró-
coną ewangelię Jezusa Chrystusa. Studio-
wanie podstawowych doktryn pomoże 
też uczniom lepiej przygotować się do 
nauczania tych ważnych prawd.

100 fragmentów pism świętych do opa-
nowania zostało wybranych przez zespół 
ds. seminarium i instytutu religii, aby 
pomóc uczniom w zrozumieniu podsta-
wowych doktryn. Większość z odsyłaczy 
wymienionych poniżej odwołuje się do 
fragmentów, które mają być opanowane 
przez uczniów. Zostały podane, aby 
pokazać, jak wiążą się z podstawowymi 
doktrynami.

1. Boska Trójca
Boską Trójcę stanowią trzy odrębne i 
oddzielne Osoby: Bóg, Wieczny Ojciec; 
Jego Syn, Jezus Chrystus oraz Duch Święty 
(zob. Józef Smith — Historia 1:15–20). Oj-
ciec i Syn mają namacalne powłoki z ciała 
i kości, a Duch Święty jest osobą duchową 
(zob. NiP 130:22–23). Są Oni jednym w 
celu i doktrynie. Są w doskonały sposób 
zjednoczeni w zrealizowaniu boskiego 
planu zbawienia Ojca Niebieskiego.

Bóg Ojciec
Bóg Ojciec jest Najwyższym Władcą 
wszechświata. Jest On Ojcem naszych 
duchów (zob. List do Hebrajczyków 12:9). 
Jest doskonały, posiada wszelką moc i 
wiedzę o wszystkich rzeczach. Jest rów-
nież Bogiem, którego cechują doskonała 
łaska, dobroć i miłosierdzie.

Jezus Chrystus
Jezus Chrystus jest pierworodnym Synem 
Ojca w duchu oraz Jednorodzonym Ojca 
w ciele. Jest Jehową Starego Testamentu 
i Mesjaszem Nowego Testamentu.

Jezus Chrystus żył bez grzechu i dokonał 
doskonałego Zadośćuczynienia za grzechy 
całej ludzkości (zob. Alma 7:11–13). Jego 
życie to doskonały przykład tego, jak 
powinna żyć cała ludzkość (zob. Ew. Jana 
14:6; 3 Nefi 12:48). Był pierwszą osobą 

na tej ziemi, która zmartwychwstała (zob. 
I List do Koryntian 15:20–22). Przyjdzie 
On ponownie z mocą i w chwale i będzie 
panował na ziemi podczas Milenium.

Wszystkie modlitwy, błogosławieństwa i 
obrzędy kapłańskie powinny być czynione 
w imię Jezusa Chrystusa (zob. 3 Nefi 
18:15, 20–21).

Dodatkowe odnośniki: Helaman 5:12; 
NiP 19:23; NiP 76:22–24.

Duch Święty
Duch Święty jest trzecim członkiem 
Boskiej Trójcy. Jest osobą duchową, nie 
mającą powłoki z ciała i kości. Często 
mówi się o Nim jako o Duchu, Duchu 
Świętym, Duchu Bożym, Duchu Pana czy 
Pocieszycielu.

Duch Święty składa świadectwo o Ojcu i 
Synu, objawia prawdę wszystkich rzeczy 
oraz uświęca tych, którzy odpokutują i 
zostają ochrzczeni (zob. Moroni 10:4–5).

Dodatkowe odnośniki: List do Galacjan 
5:22–23; NiP 8:2–3.

2. Plan zbawienia
W preegzystencji Ojciec w Niebie 
przedstawił plan, który umożliwiał nam 
stanie się takimi, jak On oraz uzyskanie 
nieśmiertelności i życia wiecznego (zob. 
Mojżesz 1:39). Pisma święte nazywają ten 
plan planem zbawienia, wielkim planem 
szczęścia, planem odkupienia i planem 
miłosierdzia.

Plan zbawienia obejmuje Stworzenie, 
Upadek, Zadośćuczynienie Jezusa Chry-
stusa oraz wszystkie prawa, obrzędy i 
doktryny ewangelii. Niezbędna w planie 
Ojca Niebieskiego jest moralna wolna 
wola, czyli nasza zdolność dokonywania 
wyborów i działania (zob. 2 Nefi 2:27). 
Dzięki istnieniu tego planu możemy być 
udoskonaleni poprzez Zadośćuczynienie, 
otrzymać pełnię radości i żyć zawsze w 
obecności Boga (zob. 3 Nefi 12:48). Nasze 
związki rodzinne mogą trwać przez całą 
wieczność.

Dodatkowe odnośniki: Ew. Jana 17:3; 
NiP 58:27.

Życie przed narodzeniem
Zanim narodziliśmy się na ziemi, żyliśmy 
w obecności naszego Ojca Niebieskiego 

jako Jego duchowe dzieci (zob. Abraham 
3:22–23). W tej przedziemskiej egzystencji 
wraz z innymi duchowymi dziećmi Ojca 
Niebieskiego braliśmy udział w naradzie. 
Podczas tej narady Ojciec Niebieski przed-
stawił Swój plan, a Jezus Chrystus, przed 
narodzeniem na ziemi, zawarł przymierze, 
że zostanie Zbawicielem.

Korzystając z wolnej woli, postąpiliśmy 
zgodnie z planem Ojca Niebieskiego. Przy-
gotowaliśmy się na przyjście na ziemię, 
gdzie możemy czynić postępy.

Tym, którzy podążyli za Ojcem Niebieskim 
i Jezusem Chrystusem, pozwolono przyjść 
na ziemię, by doświadczyli śmiertelno-
ści i czynili postępy na drodze ku życiu 
wiecznemu. Lucyfer, inny duchowy syn 
Boga, zbuntował się przeciwko temu pla-
nowi. Stał się Szatanem i wraz ze swoimi 
naśladowcami został wyrzucony z nieba. 
Odmówiono im przywileju otrzymania 
ciała fizycznego oraz doświadczenia 
śmiertelności.

Dodatkowy odnośnik: Ks. Jeremiasza 1:4–5.

Stworzenie
Jezus Chrystus stworzył niebo i ziemię pod 
kierownictwem Ojca. Ziemia nie została 
stworzona z niczego, lecz powstała po-
przez zorganizowanie istniejącej materii. 
Jezus Chrystus stworzył niezliczoną liczbę 
światów (zob. NiP 76:22–24).

Stworzenie ziemi było niezbędne w planie 
Boga. Dzięki niemu zyskaliśmy miejsce, 
gdzie możemy otrzymywać fizyczne ciała, 
przechodzić testy i próby oraz rozwijać 
swoje boskie cechy.

Mamy korzystać z ziemskich dobro-
dziejstw z mądrością, rozsądkiem i 
wdzięcznością (zob. NiP 78:19).

Adam był pierwszym człowiekiem stwo-
rzonym na ziemi. Bóg stworzył Adama 
i Ewę na Swój obraz. Wszystkie istoty 
ludzkie — mężczyźni i kobiety — są stwo-
rzone na obraz i podobieństwo Boga (zob. 
I Ks. Mojżeszowa 1:26–27).

Upadek
W Ogrodzie Eden Bóg nakazał Adamowi 
i Ewie, by nie kosztowali owocu z drzewa 
poznania dobra i zła, gdyż konsekwen-
cją tego uczynku miała być duchowa 
i fizyczna śmierć. Śmierć duchowa to 
oddzielenie od Boga. Śmierć fizyczna to 
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oddzielenie ducha od ciała śmiertelnego. 
Z powodu swego występku Adam i Ewa 
zostali wypędzeni sprzed Jego oblicza i 
stali się śmiertelni. Występek Adama i Ewy 
oraz wynikające z niego zmiany — w tym 
również śmierć fizyczna i duchowa — 
nazywa się Upadkiem.

W wyniku Upadku Adam i Ewa oraz ich 
potomstwo mogą zaznawać radości i 
bólu, poznawać dobro i zło oraz mieć 
dzieci (zob. 2 Nefi 2:25). Jako potom-
kowie Adama i Ewy odziedziczyliśmy w 
życiu doczesnym upadły stan. Jesteśmy 
oddzieleni od obecności Pana i podlegamy 
śmierci fizycznej. Jesteśmy też wypróbo-
wywani przez trudności życia oraz pokusy 
przeciwnika. (Zob. Mosjasz 3:19).

Upadek stanowi integralną część planu 
zbawienia Ojca Niebieskiego. Ma on 
niejako dwa kierunki — w dół, a jednak 
do przodu. Poza wprowadzeniem śmierci 
fizycznej i duchowej Upadek daje nam 
możliwość, byśmy urodzili się na ziemi, 
uczyli się i dokonywali postępów.

Życie doczesne
Doczesny etap naszego życia to czas nauki, 
czas, kiedy możemy przygotować się do 
życia wiecznego i przekonać się, czy bę-
dziemy wykorzystywać swoją wolną wolę, 
by wykonać wszystko, co nakazał nam Pan. 
Podczas życia doczesnego mamy kochać i 
służyć sobie nawzajem (zob. Mosjasz 2:17; 
Moroni 7:45, 47–48).

W doczesności nasz duch zjednoczony jest 
z ciałem fizycznym, dając nam możliwość 
wzrastania i rozwijania się w sposób, jaki 
był niemożliwy w życiu przedziemskim. 
Nasze ciała są ważną częścią planu zba-
wienia i powinny być traktowane jako dar 
od naszego Ojca Niebieskiego (zob. I List 
do Koryntian 6:19–20).

Dodatkowe odnośniki: Ks. Jozuego 24:15; 
Ew. Mateusza 22:36–39; 2 Nefi 28:7–9; 
Alma 41:10; NiP 58:27.

Życie po śmierci
Kiedy umieramy, nasze duchy udają 
się do świata duchów, by oczekiwać na 
Zmartwychwstanie. Duchy sprawiedliwych 
trafiają do stanu szczęścia zwanego rajem. 
Wielu z wiernych będzie kontynuować 
dzielenie się ewangelią z tymi, którzy będą 
przebywać w duchowym więzieniu.

Więzienie duchowe to miejsce, gdzie w 
życiu po śmierci tymczasowo przebywają 
osoby, które zmarły nie poznawszy prawdy 

lub te, które nie były posłuszne w życiu 
doczesnym. Duchy będą tam nauczane 
ewangelii i będą miały możliwość odpoku-
towania i przyjęcia obrzędów zbawienia, 
które są dokonywane za nich w świą-
tyniach (zob. I List Piotra 4:6). Te, które 
przyjmą ewangelię, będą mogły przeby-
wać w raju aż do Zmartwychwstania.

Zmartwychwstanie to połączenie naszego 
ciała duchowego z naszą udoskonaloną 
powłoką fizyczną składającą się z ciała i 
kości (zob. Ew. Łukasza 24:36–39). Po 
zmartwychwstaniu duch i ciało już nigdy 
nie rozdzielą się i będziemy nieśmiertelni. 
Każda osoba, która narodziła się na ziemi, 
zmartwychwstanie dzięki temu, że Jezus 
Chrystus przezwyciężył śmierć (zob. I List 
do Koryntian 15:20–22). Prawi zmar-
twychwstaną przed niegodziwymi i po-
wstaną w Pierwszym Zmartwychwstaniu.

Sąd Ostateczny nastąpi po Zmartwych-
wstaniu. Jezus Chrystus osądzi każdego 
człowieka, by określić, którą z wiecznych 
chwał otrzyma dana osoba. Ów sąd 
odbędzie się na podstawie posłuszeństwa 
danej osoby wobec przykazań Boga (zob. 
Objawienie 20:12; Mosjasz 4:30).

Istnieją trzy królestwa chwały (zob. I List 
do Koryntian 15:40–42). Najwyższym z 
tych trzech królestw jest królestwo cele-
stialne. Osoby, które są dzielne w swym 
świadectwie o Jezusie oraz są posłuszne 
zasadom ewangelii, będą przebywać w 
królestwie celestialnym w obecności Boga 
Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa (zob. 
NiP 131:1–4).

Drugim z trzech królestw chwały jest 
królestwo terrestrialne. Osoby, które w 
nim zamieszkają, to dobrzy mężczyźni i 
kobiety, którzy nie byli dzielni w świadec-
twie o Jezusie.

Królestwo telestialne jest najniższym z 
trzech królestw chwały. W tym królestwie 
przebywać będą ci, którzy w swym doczes-
nym życiu wybierali częściej niegodziwość 
niż prawość. Osoby te otrzymają swą 
chwałę po odkupieniu z więzienia duchów.

Dodatkowy odnośnik: Ew. Jana 17:3.

3. Zadośćuczynienie 
Jezusa Chrystusa
Zadośćuczynić to odcierpieć karę za 
grzech; tym samym grzesznik poprzez 
pokutę pozbywa się skutków grzechu, 
co pozwala mu pojednać się z Bogiem. 
Tylko Jezus Chrystus mógł w doskonały 

sposób zadośćuczynić za całą ludzkość. 
Na Zadośćuczynienie Jezusa składa się 
Jego cierpienie za grzechy ludzkości w 
Ogrodzie Getsemane, przelanie Jego krwi, 
Jego cierpienie i śmierć na krzyżu oraz 
Jego Zmartwychwstanie z grobu (zob. Ew. 
Łukasza 24:36–39; NiP 19:16–19). Zbawi-
ciel mógł dokonać Zadośćuczynienia, gdyż 
pozostał wolny od grzechu i miał władzę 
nad śmiercią. Po Swej ziemskiej matce 
odziedziczył to, że mógł umrzeć. Po Swym 
nieśmiertelnym Ojcu odziedziczył moc 
ponownego powrotu do życia.

Dzięki łasce dostępnej poprzez zadość 
czyniącą ofiarę Zbawiciela wszyscy ludzie 
zmartwychwstaną i otrzymają nieśmiertel-
ność. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa 
umożliwia też to, że otrzymamy życie 
wieczne (zob. Moroni 7:41). Aby otrzymać 
ten dar, musimy żyć zgodnie z ewangelią 
Jezusa Chrystusa, to znaczy mieć wiarę w 
Niego, odpokutować za swoje grzechy, 
przyjąć chrzest, przyjąć dar Ducha Świę-
tego i wytrwać wiernie do końca (zob. 
Ew. Jana 3:5).

Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa to 
nie tylko cierpienie za nasze grzechy, ale 
też wzięcie na siebie boleści, chorób i 
dolegliwości wszystkich ludzi (zob. Alma 
7:11–13). On rozumie nasze cierpienia, 
ponieważ sam ich doświadczył. Jego 
łaska, czyli moc umożliwiająca działanie, 
wzmacnia nas, kiedy niesiemy brzemiona i 
wykonujemy zadania przekraczające nasze 
siły (zob. Ew. Mateusza 11:28–30; List do 
Filipian 4:13; Eter 12:27).

Dodatkowe odnośniki: Ew. Jana 3:5; 
Dzieje Apostolskie 3:19–21. 

Wiara w Jezusa Chrystusa
Wiara to „[pokładanie nadziei] w tym, 
czego nie widziałeś, a co jest prawdą” 
(Alma 32:21; zob. także Eter 12:6). To 
dar od Boga.

Wiara musi skupiać się na Jezusie Chrystusie, 
jeśli ma doprowadzić człowieka do zbawie-
nia. Posiadanie wiary w Jezusa Chrystusa to 
całkowite poleganie na Nim i ufanie Jego 
Zadośćuczynieniu, mocy i miłości. Oznacza 
to także wiarę w Jego nauki oraz w to, że 
nawet jeśli my nie rozumiemy wszystkiego, 
On to rozumie (zob. Przypowieści Salomona 
3:5–6; NiP 6:36).

To coś więcej niż tylko bierne przekonanie; 
wiara wyraża się w tym, jak żyjemy (zob. 
List Jakuba 2:17–18). Wiara może się po-
głębiać, gdy się modlimy, studiujemy pisma 
święte i przestrzegamy przykazań Boga.
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Święci w Dniach Ostatnich mają również 
wiarę w Boga Ojca, Ducha Świętego, moc 
kapłaństwa i inne ważne aspekty przy-
wróconej ewangelii. Wiara pomaga nam 
otrzymywać duchowe i fizyczne uzdrowie-
nie oraz siłę, by iść naprzód, stawiać czoła 
naszym trudnościom i pokonywać pokusy 
(zob. 2 Nefi 31:19–20). Pan dokona w 
naszym życiu wielkich cudów, zgodnie 
z naszą wiarą.

Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa zyskuje 
się odpuszczenie grzechów, a ostatecz-
nie dzięki niej przebywa się w obecności 
Boga.

Dodatkowy odnośnik: Ew. Mateusza 
11:28–30.

Pokuta
Pokuta jest przemianą umysłu i serca, 
która daje nam nowe spojrzenie na Boga, 
na siebie i na świat. Oznacza ona odwró-
cenie się od grzechu i zwrócenie się do 
Boga z prośbą o wybaczenie. Powoduje 
ją miłość do Boga i szczere pragnienie 
przestrzegania Jego przykazań.

Nasze grzechy powodują, że jesteśmy 
nieczyści, niegodni powrotu do Ojca Nie-
bieskiego i możliwości przebywania w Jego 
obecności. Poprzez Zadośćuczynienie Jezusa 
Chrystusa Ojciec Niebieski zapewnił jedyny 
sposób na to, by nasze grzechy zostały nam 
wybaczone (zob. Ks. Izajasza 1:18).

Na pokutę składa się też odczuwanie 
żalu za popełniony grzech, wyznanie go 
Ojcu w Niebie oraz, jeśli to konieczne, 
innym osobom, wyrzeczenie się grzechu, 
staranie się na ile to możliwe zadośćuczy-
nić wszelkim szkodom, jakie spowodował 
nasz grzech oraz życie w posłuszeństwie 
przykazaniom Boga (zob. NiP 58:42–43).

Dodatkowe odnośniki: Ks. Izajasza 
53:3–5; Ew. Jana 14:6; 2 Nefi 25:23, 26; 
NiP 18:10–11; NiP 19:23; NiP 76:40–41.

4. Dyspensacja, Odstępstwo 
i Przywrócenie

Dyspensacja
Dyspensacja to okres, kiedy Pan objawia 
Swoje doktryny, obrzędy i kapłaństwo. 
W tym okresie Pan posiada na ziemi co 
najmniej jednego upoważnionego sługę, 
który dzierży święte kapłaństwo oraz 
posiada boskie upoważnienie do głoszenia 
ewangelii mieszkańcom ziemi i sprawo-
wania jej obrzędów. Dzisiaj żyjemy w 
ostatniej dyspensacji — dyspensacji pełni 

czasów — która rozpoczęła się wraz z ob-
jawieniem ewangelii Józefowi Smithowi.

Poprzednie dyspensacje wyznaczali 
Adam, Enoch, Noe, Abraham, Mojżesz i 
Jezus Chrystus. Oprócz nich były jeszcze 
inne dyspensacje, między nimi te pośród 
Nefitów czy Jeredów. Plan zbawienia oraz 
ewangelia Jezusa Chrystusa były obja-
wiane i nauczane w każdej dyspensacji.

Odstępstwo
Kiedy ludzie odwracają się od zasad 
ewangelii i nie posiadają kluczy kapłań-
skich, znajdują się w stanie odstępstwa.

Okresy powszechnego odstępstwa miały 
miejsce na przestrzeni całej historii świata. 
Jednym z przykładów jest Wielkie Odstęp-
stwo, które pojawiło się po tym, jak Zba-
wiciel ustanowił Swój Kościół (zob. II List 
do Tesaloniczan 2:1–3). Po śmierci Aposto-
łów Zbawiciela zasady ewangelii zostały 
zniekształcone i bezprawnie zmieniono 
organizację Kościoła i obrzędy kapłańskie. 
Z powodu powszechnej niegodziwości 
Pan wycofał z ziemi upoważnienie i klucze 
kapłańskie.

W czasie Wielkiego Odstępstwa ludzkość 
pozostawała bez boskiego kierownic-
twa żyjących proroków. Powstało wiele 
kościołów, lecz żaden z nich nie miał 
upoważnienia do nadawania daru Ducha 
Świętego czy dokonywania innych ob-
rzędów kapłańskich. Część pism świętych 
została sfałszowana lub zagubiona i ludzie 
nie posiadali już właściwego zrozumienia 
tego, kim jest Bóg.

To odstępstwo trwało do czasu, aż Ojciec 
Niebieski i Jego Umiłowany Syn ukazali 
się Józefowi Smithowi i zapoczątkowali 
Przywrócenie pełni ewangelii.

Przywrócenie
Przywrócenie to ponowne ustanowienie 
przez Boga prawd i obrzędów Jego ewan-
gelii pośród Jego dzieci na ziemi (zob. 
Dzieje Apostolskie 3:19–21).

Przygotowując Przywrócenie, Pan powołał 
do życia wielu szlachetnych ludzi w okre-
sie Reformacji. Starali się oni przywrócić 
religijne doktryny i praktyki oraz organiza-
cję kościelną do stanu, w jakim ustanowił 
je Zbawiciel. Nie posiadali jednak kapłań-
stwa ani pełni ewangelii.

Przywrócenie rozpoczęło się, gdy w 1820 
roku Bóg Ojciec i Jego Syn, Jezus Chrystus, 
ukazali się Józefowi Smithowi w odpo-
wiedzi na jego modlitwę (zob. Józef Smith 

— Historia 1:15–20). Niektórymi z kluczo-
wych elementów Przywrócenia były: prze-
tłumaczenie Księgi Mormona, przywrócenie 
Kapłaństwa Aarona i Melchizedeka oraz 
założenie Kościoła — 6 kwietnia 1830 roku.

Kapłaństwo Aarona zostało przywrócone 
Józefowi Smithowi i Oliverowi Cowdery’emu 
przez Jana Chrzciciela 15 maja 1829 roku. 
Kapłaństwo Melchizedeka oraz klucze 
królestwa zostały przywrócone w 1829 
roku, kiedy Apostołowie Piotr, Jakub i Jan 
nadali je Józefowi Smithowi i Oliverowi 
Cowdery’emu.

Pełnia ewangelii została przywrócona, 
a Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich jest „jedynym prawdzi-
wym i żywym kościołem na powierzchni 
całej Ziemi” (NiP 1:30). Z czasem Kościół 
wypełni całą ziemię i ostoi się na wieki.

Dodatkowe odnośniki: Ks. Izajasza 
29:13–14; Ks. Ezechiela 37:15–17; List 
do Efezjan 4:11–14; List Jakuba 1:5–6.

5. Prorocy i objawienie
Prorok jest osobą, która została powołana 
przez Boga, by przemawiać w Jego imie-
niu (zob. Ks. Amosa 3:7). Prorocy świad-
czą o Jezusie Chrystusie i nauczają Jego 
ewangelii. Czynią wiadomymi wolę Boga 
i Jego prawdziwy charakter. Potępiają 
grzech i ostrzegają przed konsekwen-
cjami, jakie ze sobą niesie. Czasami prze-
powiadają przyszłe wydarzenia (zob. NiP 
1:37–38). Wiele nauk proroków znajduje 
się w pismach świętych. Kiedy studiujemy 
słowa proroków, możemy poznać prawdę 
i otrzymać wskazówki (zob. 2 Nefi 32:3).

Popieramy Prezydenta Kościoła jako pro-
roka, widzącego i objawiciela oraz jedyną 
osobę na ziemi, która otrzymuje objawie-
nia, by prowadzić cały Kościół. Popie-
ramy też doradców w Radzie Prezydenta 
Kościoła i członków Kworum Dwunastu 
Apostołów jako proroków, widzących i 
objawicieli.

Objawienie to forma porozumiewania 
się przez Boga z Jego dziećmi. Kiedy Pan 
objawia Swą wolę Kościołowi, prze-
mawia przez Swojego proroka. Pisma 
święte — Biblia, Księga Mormona, Nauki 
i Przymierza oraz Perła Wielkiej Wartości 
— zawierają objawienia dane poprzez 
starożytnych i współczesnych proroków. 
Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świę-
tych w Dniach Ostatnich jest dziś żyjącym 
prorokiem Boga na ziemi.
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Ludzie mogą otrzymywać objawienia, 
które pomagają im, kiedy mają szcze-
gólne potrzeby, kiedy wykonują swoje 
obowiązki, gdy mają pytania oraz po to, 
by wzmocnić ich świadectwa. Większość 
objawień dla przywódców i członków 
Kościoła przychodzi poprzez podszepty 
i myśli pochodzące od Ducha Świętego. 
Duch Święty przemawia do naszych 
umysłów i serc cichym, spokojnym głosem 
(zob. NiP 8:2–3). Objawienie może przyjść 
poprzez wizje, sny i przyjście aniołów.

Dodatkowe odnośniki: Ks. Psalmów 
119:105; List do Efezjan 4:11–14; II List do 
Tymoteusza 3:15–17; List Jakuba 1:5–6; 
Moroni 10:4–5.

6. Kapłaństwo i klucze 
kapłańskie
Kapłaństwo jest wieczną mocą i upoważ-
nieniem od Boga. Poprzez kapłaństwo 
Bóg stworzył niebiosa i ziemię i zarządza 
nimi. Dzięki tej mocy dokonuje odkupienia 
i wyniesienia Swoich dzieci, przynosząc 
„nieśmiertelność i wieczny żywot człowie-
kowi” (Mojżesz 1:39).

Bóg udziela upoważnienia kapłańskiego 
godnym, należącym do Kościoła mężczy-
znom, aby mogli działać w Jego imię dla 
zbawienia Jego dzieci. Klucze kapłaństwa 
to prawo do prezydentury, czyli moc 
udzielona człowiekowi przez Boga, aby 
zarządzał i kierował królestwem Boga 
na ziemi (zob. Ew. Mateusza 16:15–19). 
Dzięki tym kluczom posiadacze kapłań-
stwa mogą otrzymać upoważnienie do 
głoszenia ewangelii i sprawowania obrzę-
dów zbawienia. Wszyscy, którzy służą w 
Kościele, są powoływani pod kierunkiem 
tego, który dzierży klucze kapłańskie. Tym 
samym są upoważnieni do otrzymania 
mocy, która jest potrzebna do służenia i 
wypełniania obowiązków związanych z 
ich powołaniami.

Dodatkowy odnośnik: NiP 121:36, 41–42.

Kapłaństwo Aarona
Kapłaństwo Aarona jest często nazywane 
kapłaństwem przygotowawczym. Urzędy 
Kapłaństwa Aarona to: diakon, nauczyciel, 
kapłan i biskup. W dzisiejszym Kościele 
Kapłaństwo Aarona mogą otrzymać godni 
członkowie płci męskiej, z chwilą gdy 
ukończą 12 lat.

Kapłaństwo Aarona dzierży „klucze 
służby aniołów, ewangelii pokuty i 
chrztu” (NiP 13:1).

Kapłaństwo Melchizedeka
Kapłaństwo Melchizedeka jest wyższym, 
czyli większym kapłaństwem i odnosi się 
do spraw duchowych (zob. NiP 107:8). To 
wyższe kapłaństwo dane było Adamowi 
i było na ziemi zawsze wtedy, gdy Pan 
objawiał Swą ewangelię.

Pierwotnie było ono nazywane „Świę-
tym Kapłaństwem podług Systemu Syna 
Bożego” (NiP 107:3). Później zaczęło być 
znane jako Kapłaństwo Melchizedeka, 
a nazwa ta pochodzi od imienia wspa-
niałego wyższego kapłana, który żył w 
czasach proroka Abrahama.

Urzędy Kapłaństwa Melchizedeka to: star-
szy, wyższy kapłan, patriarcha, Siedemdzie-
siąty i Apostoł. Prezydentem Kapłaństwa 
Melchizedeka jest Prezydent Kościoła.

Dodatkowy odnośnik: List do Efezjan 
4:11–14.

7. Obrzędy i przymierza

Obrzędy
Obrzęd w Kościele Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich to święty, 
formalny akt o duchowym znaczeniu. 
Każdy z obrzędów został ustanowiony 
przez Boga tak, by nauczał duchowych 
prawd. Obrzędy zbawienia są dokony-
wane na mocy upoważnienia kapłańskiego 
i pod kierownictwem osób, które posia-
dają klucze kapłaństwa. Niektóre obrzędy 
są konieczne do naszego wyniesienia i są 
nazywane obrzędami zbawienia.

Pierwszym z obrzędów ewangelii nie-
zbędnym do zbawienia jest chrzest przez 
zanurzenie w wodzie, dokonany przez 
tego, kto ma upoważnienie. Chrzest jest 
również konieczny, aby człowiek mógł 
stać się członkiem Kościoła i wejść do kró-
lestwa celestialnego (zob. Ew. Jana 3:5).

Słowo chrzest (ang. ‘baptism’ — przyp. 
tłum.) pochodzi od greckiego słowa 
oznaczającego „zanurzyć”. Zanurzenie w 
wodzie symbolizuje śmierć danej osoby, 
która przerywa ciąg grzesznego życia i 
odrodzenie w życiu duchowym, poświę-
conym służbie Bogu i Jego dzieciom. Jest 
również symbolem śmierci fizycznej i 
zmartwychwstania

Po chrzcie jeden lub kilku posiadaczy 
kapłaństwa Melchizedeka kładzie dłonie 
na głowie danej osoby i konfirmuje ją na 
członka Kościoła. Częścią tego obrzędu, 
zwanego konfirmacją, jest nadanie tej 
osobie daru Ducha Świętego.

Dar Ducha Świętego różni się od wpływu 
Ducha Świętego. Przed swoim chrztem 
człowiek może od czasu do czasu odczu-
wać wpływ Ducha Świętego i dzięki temu 
wpływowi może otrzymać świadectwo o 
prawdzie (zob. Moroni 10:4–5). Po otrzy-
maniu daru Ducha Świętego człowiek ma 
prawo do stałego towarzystwa Ducha 
Świętego, pod warunkiem, że zachowuje 
przykazania.

Innymi obrzędami zbawienia są: ustano-
wienie do Kapłaństwa Melchizedeka (w 
przypadku mężczyzn), obdarowanie świą-
tynne oraz zapieczętowanie małżeństwa 
(zob. NiP 131:1–4). Wszystkim obrzędom 
kapłańskim niezbędnym do zbawienia to-
warzyszą przymierza. Obrzędy zbawienia 
mogą być dokonane w świątyni w zastęp-
stwie osób zmarłych. Obrzędy dokonane 
w zastępstwie pozostają w mocy jedynie 
w sytuacji, gdy osoba zmarła przyjmuje je 
w świecie duchów i zachowuje związane 
z nimi przymierza.

Pozostałe obrzędy, takie jak błogosła-
wienie chorych oraz nadawanie imienia i 
błogosławienie dzieci, są również ważne 
dla naszego duchowego rozwoju.

Dodatkowy odnośnik: Dzieje Apostolskie 
2:36–38.

Przymierza
Przymierze to święta umowa pomiędzy 
Bogiem a człowiekiem. Bóg ustanawia 
warunki przymierza, my zgadzamy się 
robić to, o co On nas prosi, zaś Bóg obie-
cuje nam określone błogosławieństwa 
w zamian za nasze posłuszeństwo (zob. 
NiP 82:10).

Wszystkim zbawczym obrzędom kapłań-
skim towarzyszą przymierza. Zawieramy 
przymierze z Panem podczas chrztu i 
odnawiamy je, przyjmując sakrament. 
Otrzymując Kapłaństwo Melchizedeka 
bracia składają przysięgę i zawierają 
przymierze kapłańskie. Dalsze przymierza 
zawieramy w świątyni.

Dodatkowe odnośniki: II Ks. Mojżeszowa 
19:5–6; Psalm 24:3–4; 2 Nefi 31:19–20; 
NiP 25:13.

8. Małżeństwo i rodzina
Małżeństwo między mężczyzną a kobietą 
jest wyświęcone od Boga, a rodzina 
zajmuje centralne miejsce w planie zba-
wienia i szczęścia. Szczęście w życiu ro-
dzinnym może być najpewniej osiągnięte, 
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kiedy opiera się na naukach Pana Jezusa 
Chrystusa.

Święta moc prokreacji ma być wykorzy-
stywana tylko pomiędzy mężczyzną i 
kobietą, prawnie zaślubionymi jako mąż 
i żona. Rodzice powinni rozmnażać się 
i zapełniać ziemię, wychowywać swoje 
dzieci w miłości i prawości, zaspokajać ich 
potrzeby fizyczne i duchowe.

Mąż i żona mają święty obowiązek, aby 
kochać i dbać o siebie nawzajem. Ojcowie 
mają przewodniczyć swoim rodzinom w 
miłości i prawości, i zapewnić swoim ro-
dzinom niezbędne środki do życia. Głów-
nym obowiązkiem matek jest dbałość o 
duchowy i fizyczny rozwój dzieci. W tych 
świętych obowiązkach ojcowie i matki są 
zobowiązani pomagać sobie wzajemnie, 
jako równi partnerzy.

Boski plan szczęścia umożliwia trwanie 
związków rodzinnych nadal po śmierci. 
Stworzenie ziemi i objawienie ewangelii 
nastąpiły po to, aby mogły powstać ro-
dziny, i aby były one zapieczętowane oraz 

wyniesione na wieczność. (Na podstawie 
dokumentu „Rodzina: Proklamacja dla 
świata”, Liahona, listopad 2010, str. 129).

Dodatkowe odnośniki: I Ks. Mojżeszowa 
2:24; Psalm 127:3; Ks. Malachiasza 
3:23–24; NiP 131:1–4.

9. Przykazania
Przykazania to prawa i wymagania Boga 
dla ludzkości. Okazujemy naszą miłość 
do Niego poprzez przestrzeganie Jego 
przykazań (zob. Ew. Jana 14:15). Prze-
strzeganie przykazań przyniesie błogosła-
wieństwa od Pana (zob. NiP 82:10).

Oto dwa najważniejsze przykazania: 
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, z 
całego serca swego i z całej duszy swojej, 
i z całej myśli swojej” i „Będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego” (Ew. 
Mateusza 22:36–39).

Dziesięcioro przykazań to nieodłączna 
część ewangelii, to wieczne zasady 
niezbędne dla naszego wyniesienia (zob. 

II Ks. Mojżeszowa 20:3–17). Pan objawił 
je Mojżeszowi w czasach starożytnych 
i powtórzył w objawieniach w dniach 
ostatnich.

Inne przykazania to: codzienna modlitwa 
(zob. 2 Nefi 32:8–9), nauczanie ewan-
gelii innych ludzi (zob. Ew. Mateusza 
28:19–20), przestrzeganie prawa czysto-
ści moralnej (zob. NiP 46:33), płacenie 
pełnej dziesięciny (zob. Ks. Malachiasza 
3:8–10), post (zob. Ks. Izajasza 58:6–7), 
wybaczanie bliźnim (zob. NiP 64:9–11), 
bycie wdzięcznym (zob. NiP 78:19) i 
przestrzeganie Słowa Mądrości (zob. 
NiP 89:18–21).

Dodatkowe odnośniki: I Ks. Mojzeszowa 
39:9; Ks. Izajasza 58:13–14; 1 Nefi 3:7; 
Mosjasz 4:30; Alma 37:35; Alma 39:9; 
NiP 18:15–16; NiP 88:124.

Więcej informacji na te tematy znajdziesz 
na stronie lds. org, Teachings, Gospel 
Topics lub w publikacji Oddani wierze: 
Leksykon ewangelii (2004).
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1  Niektórzy Nefici dążą do odzyskania kraju Nefi. Walczą 
między sobą, a ci, którzy ocaleli, powracają do Zarahemli. Do 
tej grupy należy Zenif (zob. Omni 1:27–28; Mosjasz 9:1–2).

2  Grupa Nefitów prowadzona przez Zenifa osiedla się pośród 
Lamanitów w kraju Nefi (zob. Omni 1:29–30; Mosjasz 9:3–5).

Po śmierci Zenifa niegodziwe rządy sprawował jego syn, Noe. 
Abinadi nawołuje lud do pokuty. Alma jest posłuszny przesłaniu 
Abinadiego i naucza go ludzi u Wód Mormon. (Zob. Mosjasz 
11–18).

3  Alma i jego lud uciekają od króla Noego i udają się do kraju 
Helam (zob. Mosjasz 18:4–5, 32–35; 23:1–5, 19–20).

Lamanici atakują lud Noego w ziemi Nefi. Syn Noego, Limhi, 
panuje po jego śmierci, a jego lud żyje w niewoli u Lamanitów. 
(Zob. Mosjasz 19–20).

4  Próby znalezienia Zarahemli: Limhi wysyła grupę ludzi, aby 
odnaleźli Zarahemlę i zyskali pomoc. Grupa odkrywa ruiny po 
zniszczonym narodzie i odnajduje 24 złote płyty. (Zob. Mosjasz 
8:7–9; 21:25–27).

5  Grupa poszukiwawcza pod wodzą Ammon wyrusza z Zarahemli, 
aby znaleźć potomków tych, którzy wyruszyli do kraju Nefi (zob. 
Mosjasz 7:1–6; 21:22–24).

6  Lud Limhiego ucieka z niewoli i pod wodzą Ammona powraca 
do Zarahemli (zob. Mosjasz 22:10–13).

Lamanici wysyłają armię za Limhim i jego ludem. Armia 
lamanicka gubi się w puszczy, ale odkrywa, że w kraju Helam 
jest Alma ze swym ludem. Lamanici biorą ich w niewolę. (Zob. 
Mosjasz 22–24).

7  Lud Almy ucieka z niewoli i wędruje do Zarahemli (zob. 
Mosjasz 24:20–25).

Kraj Zarahemla

Kraj Nefi 
(Lehi- Nefi)

Wody Mormon

Ucieczka 
ludu Almy

Próby znalezienia  
Zarahemli

Ucieczka ludu 
Limhiego

Grupa Nefitów 
dowodzonych 
przez Zenifa

Niektórzy Nefici  
dążą do odzyskania  

kraju Nefi Kraj Helam

1

2

5

6

4

3

7

Alma i jego lud 
wyruszają w podróż

Omówienie podróży w rozdziałach: Mosjasz 7–24

Ruiny po narodzie Jeredów  
w kraju na Północy

24 złote płyty 
(Księga Etera)

Grupa poszukiwawcza  
prowadzona przez 

Ammona
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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

Kumeni Zeezrom

Melek
Manti

Antionum

Nefihah

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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